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PANDUAN JALAN MENUJU SURGA

PEMBUKAAN

Allah Subhanahu Wa Taala mengutus nabi Muhammad
Shallallahu Alaihi Wasallam kepada manusia agar mereka
memperolehkebahagiaandiduniadanakhirat,hiduptenangdan
nyaman,menyatukanhatimerekadanhidupdalampersaudaraan,
dan juga untuk mengajarkan cara beribadah kepada-Nya. Dia
memberitahukankepadaparahambanyatuntunanhidupterbaik
melaluizatterpilihyangagungdiantaraparamanusiadarisegala
aspekitu.DiajugamemberitakanbahwanabibesarMuhammad
ShallallahuAlaihiWasallammerupakan nabi yang palingmulia
dariseluruhnabidanjugapenutupparanabitersebutadalahnabi
danrasuldariseluruhmanusiayanghidupdimanapunhinggahari
kiamat. Allahu ta’ala menyampaikan perintah dan larangannya
dalamkitabsuci“Al-Qur’an Al Karim” yangditurunkankepada
rasul-Nyatercintamelaluimalaikatselamaduapuluhtigatahun.
Karena Al-Qur’an al-Karim turun dalam bahasa Arab dan
memilikiilmuyangrinci,yangtidakdapatdijangkauakalmanusia
maka nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam
menjelaskannya dari awal sampai akhir kepada sahabatnya
“alaihimurridwan”.Iabersabda“Barang siapa yang menjelaskan
Al-Qur’an al-Karim dengan cara yang berbeda dari yang aku
sampaikan maka ia kafir”. Para ulama islam “rahimahumullahu
taala”mendengarpenjelasanyangdisampaikannabiMuhammad
ShallallhuAlaihiWasallamdariAshabulKiram lalumenulisnya
kedalamkitab-kitab tafsirdenganmetodeyangdapatdipahami
olehsemuaorang.Paraulamainidisebut,ulamaAhluSunnahwal
Jamaah.Karyayangmerekatulisdenganberbagaipenelitianitu
disebut“Ilmu Haal”,yangmana itudiambildaripenjelasanAl-
Qur’an al-Karim dan juga hadist-hadist nabi Shallallahu Alaihi
Wasallam. Allahu te’ala berfirman bahwa bagi siapapun yang
ingin mempelajari “Agama Islam” dengan benar dan kuat
sebagaimana yang disampaikan di Al-Qur’an al-Karim, maka
wajibuntukmempelajarikitab-kitabilmuhaal.
Judul buku ini adalah“Panduan Jalan Menuju Surga” yang
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kami persembahkan sekarang ini dengan judul “Miftahul
Jannah”, yakni berarti kunci surga. Penulisnya adalah
Muhammed bin Kutbuddin Izniki “rahimahullah” yang wafat
padatahun885hijriah“1480masehi”diEdirne.
Ulama Islam, Said Abdulhakim Efendi “rahimahullah”

menyampaikan bahwa penulis buku yang berjudul “Miftahul
Jannah” adalahseorangyangshalih.Bukuinisangatbermanfaat
bagi para pembacanya. Oleh karena alasan itu kami pun
menerbitkannya. Di beberapa penjelasan diletakkan didalam
tandakurungkotak.Penjelasaninidiambildanditambahkandari
beberapa buku pilihan. Oleh karenanya mereka itu bukanlah
pemikiran pribadi seseorang. Mudah-mudahan Allahu ta’ala
melindungikitadariterpecahbelahakibatparamusuhislamdan
daritipudayaparapengkhianatagama,paraantimazhabjugadari
pendukung reformasi agama. Semoga Dia menyatukan kita di
jalan rasul-Nya tercinta “Shallallahu Alaihi Wassalam” dan
mazhab ahlu Sunnah wal Jamaah. Dan menakdirkan kecintaan
dansalingtolongmenolongantarakita!Amin.
[Sebelumseseorangmelakukansuatupekerjaan,makakhatara

(Ide, gagasan) masuk ke dalam hatinya. Hasrat inilah yang
dinamakan denganniat. Iamemerintahkan kepada organ-organ
tubuhnya untuk melakukan pekerjaan itu, dan itu disebut juga
denganQasd,Tasabbu “maksud”. Kasb adalah pekerjaan yang
dilakukanolehanggotatubuh.Sedangkansesuatuyangdilakukan
olehhatidisebutahlaq “perilaku”.Khataramasukkehatimelalui
enam pintu: Khatara yang datang dari Allahu te’ala disebut
wahyu. Wahyu hanya bisa masuk kedalam hati para nabi dan
rasul. Khatara yang disampaikan oleh malaikat disebut dengan
ilham. Ilham bisa masuk kedalam hati nabi Shallallahu Alaihi
Wassalam dan juga para Sholihin. Sedangkan khatara yang
diberikan oleh para sholihin disebutnasihat.Wahyu, ilham dan
nasihat selalubersifatbaikdanbermanfaat.Sebaliknya,khatara
yang datang dari syaitan disebut waswasah, yang datang dari
dalamnafsuseseorangdisebuthawa[1],sedangkanyangdatangdari
bisikan sahabat yang buruk adalah ighfal. Nasihat itu bisa
disampaikankepadaseluruhmanusia.Sedangkanwaswasahdan
hawabisamasuk kedalamhati orang-orang kafir danmusliman
yang fasik[2].Duahal itu sangatlahburukdanberbahaya.Segala
sesuatuyangdiridaidandisukaiAllahute’alabisakitasebutbaik.
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[1] Kekuatanbahayayangadadimanusia
[2] Pendosa,Muslimyangtidaktaat



Sedangkanyangtidakdisukaidisebutburuk.KarenaAllahute’ala
memilikisifatMahaPenyayang,Iamemberitahukansegalayang
baik dan buruk tersebut didalam Al-Quran al-Karim. Ia
perintahkan segala yang baik danmelarang segala yang buruk.
Perintahdan larangan ini disebutdenganHukum-hukum Islam.
Sebuahhatiyangcenderungkepadanasihatsahabatyangbaikdan
hukum-hukum islam yang disertai dengan akal, maka ia akan
bersih dan bercahaya. Dan akan mencapai ketenangan dan
kebahagiaandiduniadanakhirat.Sebaliknya,jikahaticenderung
mengikutikata-kataseseorangyangburuk,bisikansahabatyang
buruk,penipu,jugacenderungmenurutinafsudanbisikansyaitan
serta tidak mematuhi hukum-hukum Islam maka ia akan
menghitamdanrusak.Hatiyangbersihdanbercahayacenderung
untukmematuhihukum-hukumIslam.Sedangkanhatiyangtelah
hitamdanrusakcenderunguntukmengikutisahabatyangburuk,
hawa nafsu dan juga syaitan. Sekali lagi, karena sifat Maha
PenyayangnyaAllahute’ala,seluruhbayiyanglahirdiduniainiIa
ciptakandalamkeadaanbersihdansucihatinya.Makaayah,ibu,
temanyangburukdantermasukdirinyasendirilahyangnantinya
akanmenghitamkanhatiitutersebut.]
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PANDUAN JALAN MENUJU SURGA
Al-hamdü lillâhilladzî jalanâ minat-tâlibîna ve lil-ilmi

minarrâgıbîna was-salâtu was-salâmü alâ Muhammadinil ladzî
arsalahü rahmatan lil-âlamîna wa alâ Âlihi wa ashâbihi ajma’în.

ISLAM

ALLAH ITU ADA DAN ESA

[Allahu te’ala menciptakan seluruhmakhluk. Dahulu segala
sesuatu itu tidak ada.HanyaAllahu te’ala yang ada.Dia selalu
ada.Bukanadasetelahnya.Jikasebelumnyatidakadamakaharus
ada kekuatan yangmenjadikan-Nya ada.Karena jika tidak ada
kekuatanyangdapatmenciptakansesuatuyangtidakadamakaia
akanselalutidakadadantidakakanmuncul.Jikaadakekuatan
yang selalu ada maka Dia-lah Allahu te’ala, wujud pemilik
kekuatan yang abadi. Namun sebaliknya jika Dia dianggap
pemilik kekuatan namun Dia ada setelahnya, maka adanya
pencipta adalah sebuah keharusan.Maka ini mengarah kepada
jumlahpenciptayangtidakterbatas.Haliniberartitidakadanya
awaldaripenciptaitusendiri.Ketiadaanpenciptapertamaberarti
jugaketiadaanparapenciptasetelahnya.Ketikapenciptaitutidak
ada, maka sesuatu yang tadinya tidak ada menjadi ada seperti
alamruhdanjasadyangkitasaksikandandengariniseharusnya
tidakada.Namunkarena jasaddanruh iniadamakaharusada
penciptanyadanharusselaluada.
Pertama-tama Allahu te’ala menciptakan ruh, malaikat dan

objek-objek sederhana terlebih dahulu. Objek-objek sederhana
itusekarangkitasebutsebagaielemen-elemen.Hariiniadalebih
dari seratus lima elemen yang diketahui. Allahu te’ala selalu
menciptakansegalasesuatumenggunakanseratuslimaelemenini.
Besi,sulfur,karbon,oksigen,klorinadalahbeberapadarielemen
tersebut.Allahute’alatidakmenyebutkanberapajutatahunyang
laludiciptakannyaelemen-elemenini.Iapuntidakmenyebutkan
kapan dimulainya penciptaan bumi, langit dan makhluk hidup
yang merupakan hasil dari elemen-elemen ini. Semua makhluk
hidup dan mati memiliki umur masing-masing. Maka Ia pun
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menciptakansesuatupadamasanyadanmematikanpadamasanya
pula.Iatidakhanyamenciptakandariyangtidakadamenjadiada
namun juga menciptakan sesuatu dari sesuatu, secara perlahan
atau sekaligus maka ia pun hilang dan terganti dengan sesuatu
yangbaru.
Allahu te’alamenciptakanmanusiapertamadaribendamati

dan ruh. Manusia sebelumnya tidak ada. Hewan-hewan,
tumbuhan, jin dan malaikat ada sebelum manusia pertama ini.
Nama manusia pertama ini adalah Adam Alaihissalam. Dan
darinya diciptakanlah wanita pertama yang bernama Hawa.
Seluruh manusia berasal dari dua manusia ini. Hewan pun
diturunkan dari jenisnya masing-masing. Kita melihat bahwa
segalamakhlukhidupdanmatiselaluberubahsepanjangwaktu.
Sedangkan sesuatu yangkekal tidaklah berubah.Dalamhukum
fisika, bentuk danmassa dari suatu benda selalu berubah.Dan
dalamhukumkimia,intimerubahstruktur-struktur.Benda-benda
lenyap dan diganti dengan yang baru. Dalam perkara inti pun
elemenlenyapdanberubahmenjadienergi.Perkembanganyang
terjadi dari segala sesuatu tersebut tidak mungkin berasal dari
kekekalan. Ia harus diciptakan dari zat atau senyawa pertama
yang tadinya tidak ada menjadi ada. Karena kekekalan berarti
tidakadanyaawalmula.
Untukmemperdaya anak-anak kaummuslimin paramusuh-

musuh Islam memakai kedok ilmuwan sains. Mereka berkata
bahwa manusia tercipta dari transformasi kera. Mereka
bersandarkan ucapan yang disampaikan oleh Darwin, seorang
dokter Inggris. Mereka berkata bohong. Padahal Darwin sama
sekali tidak mengatakan hal yang seperti itu. Ia menjelaskan
bahwasannya para makhluk hidup itu saling berjuang dalam
proses kehidupannya. Dalam buku The Origin of Species
dijelaskan bahwa makhluk hidup itu beradaptasi terhadap
lingkungan sekitarnya sehingga mereka bermutasi dalam skala
kecil. Ia pun tidak mengatakan bahwa satu spesies berubah
menjadispesieslain.SeorangdosendiUniversitasSwansea,Prof.
John Durrant dalam konferansi Persatuan Ilmu Pengetahuan
Inggris di Salford mengatakan, “Pendapat Darwin tentang asal
muasal manusia merupakan sebuah mitos modern. Mitos ini
hanyalah memberikan mudarat pada perkembangan ilmu dan
perkembangan sosialkita semua.Mitos revolusi inipunberefek
dramatik pada penelitian keilmuan. Dan juga menyebabkan
distorsi,perdebatanyangtidakpentingdanpenyalahgunaanbesar
terhadap ilmu pengetahuan. Hari ini teori Darwin itu telah

–6 –



terbongkardanmeninggalkan idedan teori rusakyangbesar”[1].
Pendapat Prof. Durant ini merupakan salah satu jawaban yang
sangat menarik dalam lingkup pengetahuan dihadapan para
pendukung teoriDarwin.Pada saat inipenyebabperlunya teori
evolusi dijelaskan kepada orang-orang yang memiliki latar
belakangbudayayangberbedaadalahideologi.Bukanhanyailmu
sematamata.Teoriinimenjadialatuntukmenyampaikanfalsafah
meterealistis. Pernyataan bahwa manusia berasal dari monyet
bukanlah pernyataan ilmu pengetahuan. Apalagi pernyataan
ilmiah.BukanpulapenyataanDarwin.Ituhanyalahkebohongan
dari para musuh Islam yang bodoh dan jauh dari pada ilmu
pengetahuandan sains. Seorang ilmuwandan saintis tidak akan
pernahmengatakanhal bodoh seperti ini. Seseorang yang telah
lulus dari sebuah universitas lalu ia mulai berfoya-foya dan
tenggelamdalamhiburan,laluiatidakbelajarmengkajiilmuyang
didalaminya sehingga lupa apa yang telah dipelajarinya dahulu
maka ia tidak bisa disebut sebagai ilmuwan ataupun sainstis.
Apalagi jika ia mulai menjadi musuh Islam dan menyebarkan
pernyataan,tulisan,ilmudansainsyangbohongdansalah,maka
iatidaklainadalahpengkhianatyangrendahdanberbahayabagi
masyarakat. Pangkat dan jabatan serta cara berbicaranya
hanyalah pertunjukan untuk mengecoh para pemuda. Para
ilmuwanpalsuyanghanyamenyebarkankebohongandanfitnah
atasnamailmupengetahuaninidisebutpenipu sains.
Allahute’alamenghendakiagarmanusiahidupdialamdunia

dengannyamandantenangsertameraihkebahagiaanyangkekal
diakhirat.OlehkarenaituIamemerintahkansegalasesuatuyang
bermanfaatbagikebahagiaan.Danmelarangsegalasesuatuyang
mudharat. Barang siapapun yangmenghidupkan hukum-hukum
Islam secara sadar ataupun tidak maka ia akan hidup dalam
kenyamanan dan ketenangan di dunia, baik itu orang yang
beragama ataupun tidak dan beriman ataupun tidak. Laksana
orangyangsembuhdarisakitdanmasalahketikaiamenggunakan
obat yang mujarab. Saat ini penyebab orang-orang yang tidak
beragamadan tidakberiman,kebanyakanmereka suksesdalam
pekerjaan adalah karena mereka berkerja sesuai tuntunan Al-
Quran al-Karim. Sedangkan untuk meraih kebahagiaan yang
kekal adalah dengan mengikuti tuntunan Al-Quran al-Karim
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dikutipdalam"Bagaimanaevolusimenjadimitosilmiah""Ilmuwan
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disertaiimandanpercayakepadanya.
Perintah pertama Allahu te’ala adalah beriman. Sedangkan

larangan pertama-Nya adalah kufur. Arti dari iman adalah
mempercayai bahwa nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi
Wassalam adalah rasul terakhir Allahu te’ala. Allahu te’ala
memberi wahyu kepadanya tentang perintah dan larangan-Nya
melaluiperantara.Yaknimelaluimalaikat-Nya.Makarasulullah
pun menyampaikannya semuanya kepada manusia. Firman
Allahu te’alayangdisampaikanmelaluimalaikat itudisebutAl-
Quran al-Karim. Al-Quran al-Karim bukanlah perkataan nabi
MuhammadShallallahuAlaihiWassalam.Tidakadaseorangpun
manusia yang bisa mengeluarkan kalam sebaik itu. Sedangkan
seluruh apa yang ada dalam Al-Quran al-Karim disebut Islam.
Danmanusia yang percaya semua hal itu disebutMukmin dan
Muslim.Jikaiatidaksukaatautidakberimandengansalahsatu
ajaranIslammakadisebutKafir [musuhAllah].Padaharikiamat
nanti percaya pada jin dan malaikat serta beriman bahwa nabi
AdamAlaihissalamadalahbapakdariseluruhmanusiadannabi
pertama hanya bisa dilakukan dengan hati. Semua ini disebut
dengan ajaran Iman, Itikad danAqaid. Ajaran yang dilakukan
dengan hati dan badan perlu diimani dan dilakukan ataupun
dijauhi. Ini disebut hukum-hukum Islam. Beriman kepadanya
berarti iman. Melaksanakan dan menjauhinya berarti Ibadah.
Menjalankan hukum-hukum islam disertai dengan niat disebut
Beribadah.Perintahdan laranganAllahute’aladisebutHukum-
hukum Islam dan Hukum-hukum Ilahi. Fardhu adalah segala
sesuatu yang diperintahkan. SedangkanHaram adalah apa-apa
yangdilarang.Makabagisiapasajayangtidakpercayadantidak
merasakanpentingnyaibadahsebagaisebuahtugasmakamenjadi
Kafir [musuhAllah].Sedangkanbagiyangpercayanamuntidak
melaksanakan ibadah tidaklah menjadi kafir. Namun Fasik.
Untuk orang mukmin yang percaya ajaran Islam dan
melaksanakanibadahsekuatyangiamampudisebutmuslim yang
shalih [orang baik]. Sedangkan bagi orang muslim yang masuk
Islam untuk mendapat ridho dan cinta Allahu te’ala, dan
mengikutiseorangulamamakadisebutShalih [orangbaik].Arif
danWali adalah sebutan untuk orang yang telahmendapatkan
ridhodancintaAllahute’ala.Danjikaiamenjadiwasilahkepada
orang lain untukmendapatkan cinta inimaka disebutMursyid.
Dan semua orang terpilih ini disebut dengan Siddiq. Mereka
semuaadalahorangsalih.Orangmukminyangshalihtidakakan
masukneraka.Sedangkanorangkafirpastimasukneraka,mereka
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akan kekal didalamnya dalam keadaan terazab. Seorang kafir
yangmasukIslammakadosa-dosanyaakanlangsungterampuni.
Dan jika orang yang fasik bertaubat dan mulai menjalankan
ibadah-ibadahnya maka ia tidak akan masuk neraka, namun
langsung masuk surga seperti orang shalih. Namun jika tidak
bertaubatmaka iabisamasuksurgahanyadengansyafaat,yang
menjadikan dosa-dosanya terampuni tanpa syarat lalu masuk
surga, atau bahkan ia akan dibakar dahulu di neraka hingga
dosanyahangusbarusetelahitudimasukkankesurga.
Al-Quran al-Karim turun dalam bahasa Arab yang sesuai

dengan bahasa orang-orang pada waktu itu dan dalam bentuk
puisi berirama. Penuh dengan kehalusan dan kesulitan bahasa
Arab.Dan juga sesuai dengan ilmu sastraBadi’,Bayan,Ma’ani
dan Balaghah. Oleh karena itu perlu usaha yang lebih untuk
memahaminya. Seorang yang tidak mengetahui detail bahasa
ArabtidakakanmengertibaikAl-Quranal-Karimwalaupundia
bisa menulis dan membaca bahasa Arab. Orang-orang yang
mengetahuikedetailannyapuntidakbisalangsungmengetahuinya
begitusaja,banyakperkarayangdijelaskanolehnabiShallallahu
Alaihi Wassalam. Penjelasan rasulullah Shallallahu Alaihi
Wassalam inilahyangdisebutdenganHadist.Para sahabatnabi
“radhiallahu anhum”[1] mendengar dan belajar dari rasulullah
ShallallahuAlaihiWassalam,lalumenyampaikannyakepadapara
pemuda. Seiring berjalannya waktu hati-hati semakin meredup,
apalagibagiorang-orangyangbarumasukIslammencobauntuk
mentafsirkan Al-Quran al-Karim menggunakan akal dan
pandanganmereka yang sempit. Besar kemungkinannya bahwa
mereka mengerti sesuatu yang tidak diajarkan rasulullah. Para
musuh-musuh Islam pun menyeret kepada perpecahan, dengan
begitu muncullah tujuh puluh dua kepercayaan dan keyakinan
yang rusak dan batil.Maka orangmuslim yang percaya dengan
kepercayaan dan keyakinan tersebut bisa disebut sebagaiAhli
Bid’ah danAhli Dholalah. Tujuh puluh dua kepercayaan dan
keyakinaninisemuaakanmasukneraka,namunkarenamereka
adalahorangmukminmakamerekatidakkekaldinerakatersebut
dan lalumasuk ke dalam surga. Jika keimanan yang ia pegang
tidak sesuai dengan apa yang dijelaskan secara terang dan jelas
oleh Al-Quran al-Karim dan hadist sahih maka imannya bisa

[1] Silakan lihat buku berjudul SAHÂBA ‘The Blessed’ salah satu
publikasiHakîkatKitâbevi,Fâtih,Istanbul,Turki.



lepas. Orang ini disebut Mulhid. Mulhid adalah orang yang
mengirabahwadirinyaseorangmuslim.
Salah satu ilmu agama yang harus dipelajari adalah ilmu

I’tiqad,paraulamayangmempelajariilmuinidenganbenardari
parasahabat“radhiallahuanhum”danmenuangkannyakedalam
karya-karya tulisnya disebut ulama Ahlu Sunnah “radhiallahu
anhu”.Merekaadalahparaalimulamayangberijtihadpadasalah
satudari empatmazhab.Para alimulama ini tidakmenafsirkan
maknadariAl-Quranal-Karimdenganakalmerekadanpendapat
mereka sendiri, mereka hanya percaya kepada apa yang telah
diajarkan para sahabat. Mereka juga tidak mengikuti apa yang
merekapahamitapimerekahanyamenyebarkanjalanyangtelah
diajarkanolehrasulullah.KekhalifanUtsmaniduluadalahnegara
Islamdanberadadijalanahlusunnah.
Setelah apa yang dipahami diatas begitu banyak buku

bermanfaatyangtelahditulis,bisadiambilkesimpulanbahwakita
harusberiman lalubelajardanmengikutipedomansepertiyang
diajarkan para ulama Ahlu sunnah “radhiallahu anhum” agar
selamatdarimusibahdiduniadanakhiratdanhiduptentramdan
tenang.BarangsiapayangtidakberadadijalanAhlusunnahmaka
ia adalah seorang ahli bid’ah, yakni muslim yang sesat. Atau
bahkanMulhid yakni menjadi kafir. Lalu tugas kedua seorang
mukmin yang benar imannya adalah menjadi sholih. Yakni
berupayamendapatkanridhodancintaAllahute’ala.Untukituia
harus belajar ilmu Islam tentang perkara perintah yang harus
dilakukan dan dijauhi baik dengan hati ataupun dengan badan,
lalu hidup dengannya. Yakni beribadah. Para alim ulama ahlu
sunnah“rahimahumullah”dalammenjelaskanilmuibadahterbagi
menjadiempat.MakamuncullahempatMazhab[1].Karenadalam
pendapatmerekahanya terdapatperbedaankecil dalamhal-hal
yang tidak terlalu penting mereka salingmencintai dan
menghormati satu sama lain, selain karena bersatunya iman
mereka. Seorangmuslim harus beribadah sesuai salah satu dari
mazhab ini. Barang siapa yang tidak mengikuti salah satu dari
empatmazhabinimakaiaterlepasdarijalanahlusunnah,halini
dijelaskandidalamDarrul Muhtar bagianZebaihkaryaTahtawi.
Ketikaseorangkafirmengatakanbahwasayaberimanpadamasa
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menjadi tawanan perang atau pada masa sulh, maka harus
dipercaya. Namun ia harus segera mengimani dan mempelajari
Rukun Iman yang enam.Jikasudahdatangwaktudankelapangan
padanyamakaiawajibmempelajaridanmempraktekkanhal-hal
yang wajib dan haram baginya. Jika ia tidak mempelajari atau
mengacuhkansetidaknyasatuhaldariapayang telah iapelajari
maka Allahu te’ala akan mengacuhkan imannya dan imannya
akan hilang. Seseorang yang telah kehilangan imannya dengan
caraseperti inimakadisebutMurtad.Orang-orangmurtadyang
memakaikedokulamalalumemperdayaikaummuslimindisebut
denganZindiq.Jangansampaitertipudayaolehorangzindiqdan
segala kebohongannya. Seperti yang ditulis dalam versi bahasa
TurkiSiyar-i Kabir halamanseratusenambelasdan jugadalam
bagianakhirmenikahdenganorangkafirdibukuDarul Mukhtar
bahwaseseorangyang telahmencapaimasabalighnyanamun ia
tidak tahu pengertian Islam dan tidak berusaha untuk
menghidupkannyamaka ia termasukorangmurtadwalaupun ia
tidaktertipudenganduniafani.Dibagianakhirmenikahdengan
orang kafir di buku Darul Mukhtar dijelaskan bahwa seorang
wanita yang telahmenikah, ketika iamencapaimasa balighnya
tidak mengetahui apa itu Islam maka nikahnya batal. [Yakni
menjadimurtad].Makaperluuntukdisampaikansifat-sifatAllahu
te’alakepadanya.Diaharusmengulangidanmenyatakanbahwa
saya beriman. Ketika menjelaskan hal ini Ibnu Abidin
“rahimahullah”mengatakanbahwa“seoranggadisketikamasih
kecil ia akan menjadi muslimah mengikuti ayah dan ibunya.
Ketikasudahbaligh ia tidaksertamerta tetap ikutkepadaayah
danibunya.JikaiabalighdalamkeadaantidaktahuIslammakaia
termasuk murtad. Seseorang telah mendengar sesuatu tentang
keimanan lalu mengucapkan kalimat tauhid, “Laa ilaha illallah
Muhammadur rasulullah” tanpadisertaidenganimanmakatidak
bisamasukIslam.YangbisamasukIslamadalahseseorangyang
berimankepadaenamrukunimanyangadadi“Amantubillahi...”
dan berkata bahwa dirinya menerima perintah dan larangan
Allahute’ala”.Makadapatdipahamidisinibahwaseorangmuslim
wajib mengahafalkan “Amantu billahi wa malaaikatihi wa
kutubihi wa rosulihi wa yaumil akhir wa bil qodari khairihi wa
syarrihi minallahi taala, Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu
anna muhammadur rasulullah” dan mengajarkan makna yang
tepat kepada anak-anaknya. Lalu jika anak tersebut tidak
mempelajarienamrukundanperintahlarangandalamIslamdan
tidakberkatabahwadirinyaberimanmakaketika ia akilbaligh
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belumtermasukmuslim,melainkanmenjadimurtad.Rukunyang
enam ini terdapatdibuku“Iman yang Wajib Bagi Semua” dan
dijelaskan secara rinci. Setiap muslim wajib membaca dan
membacakannya kepada anak-anaknya serta menyarankan
kepada sanak saudara dan kerabatnya membaca buku ini agar
keimanan mereka menjadi kuat. Oleh karena itu kita harus
waspada agar tidak mendidik anak kita menjadi murtad. Kita
harus dengan sangat untuk mengajarkan iman, islam, wudhu,
taharahdansalatsejakdini.Tugaspertamaparaorangtuaadalah
mendidiknyamenjadiseorangmuslim.
Sebagaimana disebut dalam kitab yang berjudul Durer wa

Ghurer disebutkan bahwa ““masuk Islam lah kamu” boleh
disampaikan kepada seorang laki-laki murtad. Lalu jelaskanlah
sesuatu yang diragukannya. Jika ia menginginkan waktu maka
penjarakanlah selama tiga hari. Jika ia bertobat maka akan
diterima.Jikatidakmakabolehdibunuhsesuaikeputusanhakim.
Sedangkan wanita murtad tidak boleh dibunuh. Tapi akan
dipenjarasampaiiakembalimenjadimuslim.Jikaiapergikedarul
harb maka ia tidak bisa menjadi jariya selama di darul harb.
Namunjikaditawanmakaiabisamenjadijariya.Kalauiamurtad
maka nikahnya batal. Dan seluruh hartanya akan lepas dari
tangannya.Jikaiakembalimenjadimuslimmakahartabendanya
akan kembali. Harta benda itu akan jatuh kepada pewaris lain
yangmuslimketika iameninggalataupergikedarulharb [atau
jikaiamurtaddidarulharb].[Jikatidakadapewarisnyamakaitu
menjadi haknya orang-orang yang berhak dari baitul mal].
Seorang yang murtad tidak bisa menjadi pewaris seorang yang
murtadpula.Punhartabendayangdidapatketikamasihmurtad
tidak bisa dimiliki. Itu akan diberikan kepada kaum muslimin.
Segala transaksinya seperti jual beli, perjanjian sewa dan
pemberianhadiahakandinyatakanbatil.Merekaakankembalike
negaraasalmerekadanmenjadi shahih jika iakembalimenjadi
muslim. Ia pun tidak perlumenqadha ibadah-ibadah yang telah
terlewat. Namun ia perlu menunaikan ibadah haji”. Berwudhu,
ghusldan salat adalahhalpertamayangperludipelajari setelah
iman.
EnamrukunIman:adalahberimanbahwaAllahu te’alaada,

esa dan termasuk sifat-sifat-Nya yang lain, beriman kepada
Malaikat,NabidanRasul,Kitab-kitabnya,hariKiamatdanQadha
danQadar.Masing-masingakandijelaskansecararinci.
Ringkasnya, seseorang harus patuh terhadap perintah dan

laranganIslamdenganhatidanjasadnya,danhatinyaharusselalu
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waspadadarikelalaian.Barangsiapayanghatinyatidakwaspada
[yakni terhadap keberadaan, kebesaran Allahu te’ala dan
terhadap nikmat surga dan siksa neraka] maka jasadnya akan
terasa sulit untuk taat kepada Islam. Para ulama fiqihmemiliki
tugas untuk memberikan fatwa. Yang mana itu adalah tugas
daripada hamba Allah untuk mempermudah manusia dalam
beribadah.AgarjasadiniterasamudahuntukmenjalankanIslam
maka hati harus dalam keadaan bersih dan suci.Namun jika ia
hanyamementingkanhatiyangbersihdanakhlaqyangbaiksaja
tanpa disertai dengan jasad yang patuh kepada Islam “ibadah”
makaitudisebutdenganMulhid.Kemampuanluarbiasaseseorang
seperti dapat memprediksi masa depan atau dapat
menyembuhkan orang lain dengan tiupan adalah Istidraj yang
dapat menyeret pelaku maupun pengagumnya ke neraka. Hati
yang bersih lagi patuh [muthmainah] ditandai dengan patuhnya
jasad pada Islam dengan perasaan sukacita. Perkataan “Hatiku
bersih. Perhatikanlah hatiku” bagi orang-orang yang tidak bisa
menuntun organ perasaan dan jasadnya kepada Islam adalah
omong kosong belaka. Dengan berkata seperti itu sebenarnya
mereka sedang menipu dirinya sendiri dan orang-orang
sekitarnya].
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RUKUN-RUKUN IMAN

ParaulamaahlusunnahmenyebutkanbahwarukunImanada
enam:

AMANTU BILLAHI: saya percaya dan beriman
bahwasannyaAllahute’alaadadanesa.
Allahute’alaituadadanesa.
Tidakadabaginyasekutudanserupa.
Tidakterpautdengantempat.“Tidakberadadisuatutempat”
Dia sempurna dengan sifat-sifat kamalnya. Dan Ia memiliki

sifattersebut.
Danjauhdarisifatketidaksempurnaan.Tidakterdapatpada-

Nya.
Sifat-sifat yang sempurna hanyalah milik Allahu te’ala.

Sedangkansifatkekuranganhanyalahmilikkita.
Sifat kekurangan yang ada pada diri kita itu seperti tanpa

tangandan/atau tanpakaki dan/atau tanpamata, rasa sakit dan
sehat,danjugamakandanminum.
Sifat-sifatyangadapadaAllahute’alaadalahMahaPencipta

seluruhmakhlukyangadadibumi, langit,udara, air, tanahdan
bawahtanah,danMahaAdadisetiapmakhlukyangIaciptakan
baik itu makhluk yang terlintas dipikiran kita maupun tidak
karenaketerbatasanakalkita,danMahaPemberiRizki seluruh
makhluk-Nya,dansifat-sifatsempurnalainnya.IaadalahQadir-i-
mutlaq “MahaKuasa”. Setiapmakhluk adalah karya dari sifat-
sifatkesempurnaanAllahute’ala.
Sifat-sifatAllahute’alayangharuskitaketahuiadaduapuluh

duasifatwajib.Danjugaduapuluhduasifatmuhal.
Wajibartinyalazim.Yaknisifat-sifatinipastiadapadaAllahu

te’ala.Sedangkanmuhaltidak.Iaadalahlawandariwajib.Yakni
tidakmungkinadapadaAllahute’ala.
Terdapat satu sifat yangdisebut sifatnafsiyyahyangdimiliki

Allahute’aladanwajibbagikitauntuktahu:Wujud,yakniada.
Literatur yang menjadi dalil bahwa Allahu te’ala ada, yaitu

firmanAllahu te’ala“Innani Anallahu”. Sedangkandalil secara
akaladalahbahwaharusadapenciptayangmenciptakanseluruh
alamini[dariyangtadinyatidakadamenjadiada],makaIaada.
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Tidakmungkinkalautidakada.
Artidarisifatnafsiyyah:bahwazattanpaDia“pencipta”dan

Diatanpazattidakbisadibayangkandandipikirkan.

SIFAT DZATIYYAH

Ada lima sifat dzatiyyah yang wajib kita ketahui tentang
Allahute’ala:Sifat-sifatinidisebutjugadenganSifat Uluhiyyah.
1.Qidam,yaknitidakadaawaldarikeberadaanAllahute’ala
2.Baqa,kitasebutdenganwajibulwujudyangberartitidaada

akhir dari keberadaan Allahu te’ala pula. Dalil literaturnya
terdapat pada surah Al-Hadid ayat ketiga. Sedangkan dalil
akalnya, jika Iamempunyaiawaldanakhirmakaberarti Iaada
dikemudian hari, serta lemah dan tidak lengkap. Sesuatu yang
lemahdankurangtidakbisamenciptkansesuatu.Makaitusuatu
yangmustahildalamperkaraAllahute’ala.
3. Qiyamuhu bi nafsihi, dalam zat-Nya, sifat-sifat-Nya dan

pekerjaan-NyaAllahute’alatidakbutuhdengansesuatuapapun.
DalilliteraturdisebutkandiayatterakhirdarisurahMuhammad
“ShallallahuAlaihiWassalam”.Dalilakalnya,Diaakanmenjadi
lemahdankurangjikatidakadasifatinidalamzat-Nya.Danitu
suatuyangmustahildidalamperkaraAllahute’ala.
4.Mukhalafatuhu lil hawaditsi,yaknidalamzatdansifat-Nya

Ia tidakdiserupaiolehsesuatuapapun.Dalil literaturnyaadadi
surahSyuraayatkesebelas.DalilakalnyaDiaakanmenjadilemah
dankurang jika tidakadasifat inidalamzat-Nya.Dan itusuatu
yangmustahildidalamperkaraAllahute’ala.
5.Wahdaniyyah,dalamzat-Nya,sifat-sifat-Nyadanpekerjaan-

NyaAllahute’ala tidakmempunyaisekutudantandingan.Dalil
literaturnyaadadisurahAl-Ihlasayatpertama.Sedangkandalil
akalnya, jikaIamemilikisekutumakaalaminiakanberantakan
danmusnahketikasalahsatuinginmenciptakandanlainnyaingin
memusnahkannya.
[Menurut kebanyakan dari para alimulama sifatAda, yakni

Wujud adalah salah satu dari sifat-sifat diatas. Dengan begitu
makaSifatDzatiyyahmenjadienam].
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SIFAT TSUBUTIYAH

Adadelapansifat tsubutiyahyangwajibkitaketahui tentang
Allahute’ala:Hayat,Ilmun,Sama’,Bashar,Iradah,Qadir,Kalam
danTakwin.
Maknadarisifat-sifatiniadalah:
1.Hayat,Allahu te’ala ituhidup.Dalil literaturnyaadapada

bagian awal ayat kedua ratus lima puluh lima dalam surat Al-
Baqarah.Dalilakalnya,jikaAllahute’alatidakhidupmakatidak
akanadamakhluk.
2. ‘Ilm, Allahu te’ala itu memiliki pengetahuan. Dalil

literaturnyadisebutkandisurahHasyrayatduapuluhdua.Dalil
akalnyabahwa jika Ia tidakmemilikipengetahuanmakahal ini
menjadi lemah dan kurang. Sedangkan itu adalah hal yang
mustahil.
3. Sama’, Allahu te’ala MahaMendengar. Dalil literaturnya

disebutkandidalamsurahIsraayatpertama.Dalilakalnyabahwa
jika Ia tidakmemilikipendengaranmakahal inimenjadi lemah
dankurang.Sedangkanituadalahhalyangmustahil.
4. Bashar, Allahu te’ala Maha Melihat. Dalil literaturnya

disebutkandisurahIsraayatpertama.DalilakalnyabahwajikaIa
tidak memiliki penglihatan maka hal ini menjadi lemah dan
kurang.Sedangkanituadalahhalyangmustahil.
5.Iradah,yakniAllahute’alamemilikikehendak.ApayangIa

kehendakilah yang akan terjadi. Apa yang tidak dikehendaki
makatidakakanterjadi.Iaberkehendakkepadamakhlukhidup
laluIacipkatanmereka.Dalilliteraturnyadisebutkandalamsurah
Ibrahimayatduapuluhtujuh.DalilakalnyabahwajikaIa tidak
memiliki kehendak maka hal ini menjadi lemah dan kurang.
Sedangkanituadalahhalyangmustahiluntuk-Nya.
6. Qudrah, Allahu te’ala mempunyai kekuatan atas segala

sesuatu. Dalil literaturnya disebutkan di surah Ali Imran ayat
seratusenampuluhlima.Dalilakalnyabahwajikakekuatanyang
Allahute’alamilikilemahmakahalinimenjadilemahdankurang.
Sedangkanituadalahhalyangmustahil.
7. Kalam, Allahu te’ala Maha Berbicara. Dalil literaturnya

disebutkandisurahAnNisaayatseratusenampuluhempat.Dalil
akalnya bahwa jika Ia tidak mampu berbicara maka hal ini
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menjadi lemah dan kurang. Sedangkan itu adalah hal yang
mustahil.

8. Takwin, yakni Allahu te’ala adalah Zat Pencipta. Ia lah
yang menciptakan segala sesuatu, dari tidak ada menjadi ada.
TiadapenciptaselainDia.Dalilliteraturnyadisebutkandisurah
Zumar ayat enam puluh dua. Dalil akalnya adalah bahwa
terdapatmacam-macammakhluk yang luar biasa di langit dan
bumi.Barang siapayangmengatakanbahwamakhluk-makhluk
diciptakanolehzatlainmakatermasukkafir.Manusiatidakbisa
menciptakanapapun.

Sifat-sifatmaknawiyyahtentangAllahute’alayangperlukita
ketahui ada delapan. Hayyun, A’limun, Sami’un, Bashirun,
Muridun,Qadirun,MutakallimandanMukawwiyun.

Maknadarisifat-sifatiniadalah:

1-Hayyun,Allahute’alaituMahaHidup.
2-Sami’un,Allahute’alaituMahaMendengar.
3-Bashirun,Allahute’alaituMahaMelihat.
4-Muridun,Allahute’alaMahaBerkehendakdenganiradah

yangabadi.

5-A’limun,Allahute’alaMahaTahudengnailmuyangabadi.
6- Qadirun, Allahu te’ala Maha Kuasa dengan kekuatan

abadi-Nya.

7- Mutakalliman, Allahu te’ala Maha Berbicara secara
kekuatanabadi-Nya.

8-Mukawwiyun,Allahute’alaMahaPenciptasegalasesuatu.
Sedangkanlawandarisifat-sifatAllahute’alainiadasifat-sifat

yangmustahilbagi-Nya.

WA MALAIKATIHI:sayapunpercayadanberimankepada
paramalaikat-malaikatAllahu te’ala.Allahu te’alamempunyai
malaikat-malaikat.Iamenciptakanmerekadaricahaya.Mereka
merupakan benda. [Yang dimaksud dengan benda disini
bukanlah benda yang dijelaskan di buku-buku fisika]. Mereka
tidak makan dan tidak minum. Mereka tidak memiliki jenis
kelamin. Mereka turun ke bumi dari langit dan sebaliknya.
Merekajugamasukdarisuatubendakebendalain.Merekatidak
pernah tidak taatpadaAllahu te’aladan juga tidakmelakukan
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dosa seperti kita. Dan juga ada muqarrab dan nabi diantara
mereka.

Para malaikat yang mulia diantara mereka adalah, Jibril,
Mikail,IsrafildanIzrail“alaihissalam”.Merekaberempatadalah
nabibagiparamalaikat.DanAllahute’alamenugaskansetiapdari
merekauntukberkhidmah.Danitudilakukanhinggaharikiamat.

WA KUTUBIHI:akupunpercayadanberimankepadakitab-
kitabAllahute’ala.

Terdapat kitab-kitab Allahu te’ala. Dan ada seratus empat
kitab yang disebut dalam Al-Quran al-Karim. Seratus
diantaranya adalahkitabkecil yangdisebut dengan suhuf.Dan
kitabsuciyangbesaradaempat.Taurat,diwahyukankepadanabi
Musa‘alaihissalam’,Zabur,diwahyukankepadanabiDaud,Injil,
yangdiwahyukankepadanabiIsa,sedangkanAl-Quran al-Karim
diwahyukan kepada nabi Muhammad “shallallahu alaihi
wassalam”. Dalam Al-Quran al-Karim terdapat informasi-
informasiyanglengkapmengenaikitab-kitab“Taurat danInjil”
yangmerekabacapadasaatini.

Dari seratus suhuf, nabi Adam “alaihissalam” menerima
sepuluh suhuf, nabi Syis “alaihissalam” lima puluh suhuf, nabi
Idris “alaihissalam” tiga puluh suhuf, nabi dan Ibrahim
“alaihissalam” sepuluh suhuf. Semua diturunkan oleh Jibril
“alaihissalam”.Al-Quranal-Karim turun setelah semua itu.Al-
Quranal-Karim turunberangsur-angsur, ayatdemiayat selama
duapuluhtigatahundanakanberlakusampaiharikiamat.Iapun
dijagadaripembatalanhukumdanpenggantianolehmanusia.

WA RASULUH:sayapunpercayadanberimankepadanabi-
nabidanrasul-rasul“alaihimussalatuwassalam”.

Allahu te’ala memiliki nabi-nabi dan rasul-rasul
“alaihimussalatu wassalam”. Mereka semua adalah manusia.
Nabi pertama adalah nabi Adam “alaihissalam” dan yang
terakhir adalah nabiMuhammad “shallallahu alaihiwassalam”.
Dandiantarakeduanyaterdapatbanyaknabidanrasulyangtelah
diutus “alaihimussalatu wassalam”. Hanya Allahu te’ala yang
tahujumlahpastimereka.

Sifat-sifatyangwajibkitaketahuitentangparanabidanrasul
“alaihimussalatu wassalam” ada lima: Sidiq, Amanah, Tabligh,
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IsmatdanFathonah.
1-Sidiq,paranabidanrasul“alaihimussalatuwassalam”selalu

jujurdalamperkataannya.Danperkataannyaadalahkebenaran.
2-Amanah,merekatidakpernahkhianatpadaamanah.
3-Tabligh,merekamengetahuiperintahdanlaranganAllahu

te’ala,lalumenginformasikandanmenyampaikankeummatnya.
4- Ismah, mereka jauh dari segala macam dosa, baik kecil

maupunbesar.Merekasamasekalitidakberbuatdosa.Nabidan
rasul “alaihimussalatu wassalam” adalah orang yang ma’sum
“bersih dari dosa” dari kalangan manusia. [Jika ada yang
mengatakanbahwa ada juga yangmasum selain nabi dan rasul
“alaihimussalatuwassalam”,makamerekaadalahorangsyiah].
5-Fathonah,paranabidanrasul“alaihimussalatuwassalam”

lebihcerdasdaripadaparapenyair.
Ada lima sifat yang wajib bagi para nabi dan rasul

“alaihimussalatuwassalam”.Merekamakan,minum,sakit,wafat
danjugabergantidunia.Danmerekatidakcintakepadadunia.
Ada dua puluh delapan nabi dan rasul “alaihimussalatu

wassalam”yangdisebutdalamAl-Quranal-Karim.Wajibuntuk
mengetahui para nabi dan rasul “alaihimussalatu wassalam”
tersebut.

Nama-nama nabi dan rasul “alaihimussalatu wassalam”
tersebut: Adam, Idris, Nuh, Hud, Shis, Shalih, Luth, Ibrahim,
Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Syuaib, Musa, Harun, Daud,
Sulaiman,Yunus,Ilyas,Ilyasa,Dzulkifli,Ayub,Zakariya,Yahya,
IsadanMuhammad“alaihimussalatuwassalam”.Adaperbedaan
padanabiUzair,LuqmandanZulkarnain.Paraalimulamaada
yang berpendapat bahwamereka dan nabiKhidir adalah nabi,
sebagianlagiadalahwali.DalamMaktubatMasumiyyahkedua,
risalahke36dijelaskanbahwaadakabarberitayangkuatyang
menyebutkanbahwaKhidiradalahseorangnabi.Padarisalahke
182 dijelaskan bahwa penampakan wujud manusia Kidir dan
beberapa pekerjaan yang ia lakukan tidak serta merta
membuktikan bahwa ia hidup. Karena Allahu te’ala pernah
berkehendakmenciptakan ruhdalamwujudmanusiauntukdia
dan beberapa nabi serta wali. Oleh karenanyamelihatmereka
bukanlahbuktibahwamerekahidup.
Hal pertama bagi kita yang harus disyukuri adalah
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mengucapkan bahwa aku adalah keturunanmu wahai Adam
“alaihissalam” dan aku masuk dalam agamamu dan termasuk
umatmuwahaiMuhammad“shallallahualaihiwassalam”.Orang-
orangwahabi tidakpercayabahwaAdam“alaihissalam’adalah
nabi.Makamerekakafirdisebabkankarenamengingkarinyadan
menyebutkaummusliminadalahmusyrik.

WAL YAWMIL AKHIR: dan aku percaya dan beriman
kepadahariakhir.KarenaAllahute’alatelahmengabarinya.Hari
kiamat dimulai saat dibangkitkannya manusia dari kuburnya.
Dan berlanjut sampaimerekamasuk ke neraka atau ke surga.
Kitaakanmatidandibangkitkankembali.Surga,neraka,mizan,
shiratal mustaqim, hasyr dan nasyr, siksa kubur, pertanyaan
malaikatMunkardanNakiradalahsuatukebenaran.Danakan
terjadi.

WA BIL QADARI KHAIR WA SYARIIHI MINALLAHU
TE’ALA:akupercayadanberimankepadatakdirbaikdanburuk
yangtelahdanakanterjadikarenaizinAllahute’ala,karenailmu
yang abadi-Nya, kehendak-Nya dan penciptaan-Nya pada
waktunya, dan karena ketetapan-Nya dalam Lauhul Mahfudz.
Dantidakadakeraguandidalamhatiku.

Asyhadu an la ilaha illa-Llah wa asyhadu anna Muhammadar
Rasulullah.
Dan juga aku bermazhabAhlu sunnah wal Jamaah dalam

i’tikad. Inilah mazhabku. Sedangkan tujuh puluh dua
kepercayaanlainitusalahdanrusak.Merekaakanmasukneraka.
Orang-orang yang mencintai para sahabat tanpa terkecuali

disebutahlu sunnah.Parasahabatadalahorangyangberilmudan
adil.Merekatelahikutsertadalammajelisdankhidmatkepada
Rasulullah “shallallahu alaihi wassalam” dan menolong dalam
dakwahnya. Walaupun ia hanya ikut sedikit saja dari majelis
rasulullah itu sudah membuatnya lebih tinggi derajatnya dari
seorangwali.Karena jiwahasildarimajelisdandiskusidengan
kekasih Allahu te’ala, dan kesempurnaan yang nampak dari
pandangandannafasnya,tidakditurunkankepadasiapapunyang
tidakmendapatkanketenangandankeakrabanitu.Parasahabat
“radhiallahuanhumajmain”sudahselamatdarimengikutihawa
nafsu mereka pada majelis rasullullah pertama. Kami
diperintahkanuntukmencintaimerekasemua.Dalampenjelasan
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Shiratul Islam bagian-bagian pertama dituliskan bahwa
hendaklahmengatakanhal-halyangbaikmengenaiparasahabat
“radhiallahu anhum ajmain” dan jangan mencelanya. Adapun
diantara tujuh puluh dua ajaran sesat tersebut, beberapa dari
merekamembawamasalah ini terlalu jauh,sementarayang lain
justru melalaikannya, ada juga yang mereka percaya diri pada
akalnya,sementarayanglainjustrutertipuolehparafilsafatdan
filsufYunani.Olehkarena itumerekamelakukan sesuatuyang
tidak ada di Islam bahkan sesuatu yang dilarang sekalipun.
Mereka tenggelam dalam bid’ah. Dan meninggalkan sunnah
yakni Islam. Maka muncul orang-orang yang membenci Abu
BakarAssidiqdanUmarbinKhattabyangmerupakan sahabat
termulia menurut pendapat ijma’, bahkan mereka kebencian
itupun sampai dirasakan kepada nabi kita Muhammad
“shallallahu alaihi wassalam”. Mereka mengingkari perjalanan
mirajruhdanwujudrasul“shallallahualaihiwassalam”.

Sangat disayangkan bahwa padamasa kita ada orang-orang
rendahyangdikenalsebagaiseorangalim,berasaldarisalahsatu
yang paling berbahaya “Ismailliyah” dari tujuh puluh dua
keyakinan.Merekaberusahauntukmembohongi danmeracuni
pikiran para pemuda kita yang suci dengan tulisan-tulisan
mengenai kafirnya leluhur nabi kita “alahissalam” dan bahwa
sebelummenerimawahyurasullullahmemotonghewankurban,
lalumerekamenambahkanbeberapateoridaribuku-bukusyiah.
Oleh karena itu maksud  mereka sudah jelas adalah untuk
memecahbelahislam,mencuri imanparapemudadanmenyeret
mereka ke dalam kekafiran. Dalam hadits sahih disebutkan
“Barang siapa yang menafsirkan Alquran alkarim dengan akal
mereka maka kafir”.Paraalimulamaagamaadalahorangyang
beradab.Merekahati-hatidalamberbicaradanmenulis.Mereka
lebihbanyakberfikir agar salahberbicara.Berbicarabesardan
mencobauntukmenerangkanidedanpemikiranyangsalahdan
rusak tanpadidasariolehempat sumber ilmu“Adilla Syariah”,
bukan hanya para alim ulama tapi juga bukanlah sesuatu yang
dikerjakan oleh seorangmuslim.Kita harusmengetahui bahwa
pernyataan dan tulisan-tulisan para orang jahil yang tidak
mengertikeagungannabi“shallallahualaihiwasallam”danpara
sahabat“radhiallahuanhun”.

Terjemahandarifarisimisra:
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Saya gemetaran seperti daun yang gugur bahwa mereka akan
menyerang iman saya.
Semogaallahmenanmbahkanrasacintakepadahatikita.Dan

menjauhkankitadaricintakepadaparamusuhislam.Tandadari
adanya iman dihati kita adalah rasa cinta kepada orang-orang
yangAllahcintaidanrasabencikepadaorang-orangyangAllah
benci.
Adaempatmazhabdalamberamal:ImamSyafii,Imammalik,

AhmadbinhambaldanImamhanafi“rahmatullahuanhum”.
Wajib untuk mengikuti salah satu dari emapt mazhab ini.

Keempatnya adalah hak dan benar. Keempanyat juga  adalah
ahlu sunnah. Kita mengikuti Imam hanafi dan orang-orang itu
disebutHanafiyyah.Kitabisamengatakanbahwamazhabimam
Hanafi adalah benar dan tsawab. Tapi bisa juga salah. Tiga
mazhablainsalah.Namunbisajugabenar.
Dan juga ada enam syarat dan sebab kekal dan lenyapnya

imankita:
1-Kitaberimankepadayanggaib.İmankitagaibbukanzahir.

Karena kita tidak bisamelihatAllahu te’ala denganmata kita.
Namunkitapercayadanberimansepertimelihatnya.Samasekali
tidakadakeraguandalamhalini.
2-Di langitdandibumi tidakadayangmengetahui sesuatu

yang gaib dalam diri manusia,jin,malaikat dan para nabi
“alaihissalam”.HanyaAllahu te’ala yangmengetahui gaib dan
memberitakannyakepada yang  Ia kehendaki dari orang-orang
yang Ia kehendaki pula [ Gaib berarti sesuatu yang tidak bisa
dimengerti oleh panca indra atau oleh perhitungan dan
pengalaman.]
3-Mengetahuiyangharamituharamdanmempercainya.
4-Mengetahuiyanghalalituhalaldanmempercainya.
5-TidakmerasaamandariazabAllahute’aladanselalutakut.
6- Tidak putus asa dari rahmat Allahu te’ala seberapapun

berdosanyakita.
Barangsiapayangmemiliki limahal tersebutnamunsatunya

tidak,ataumemilikisatuhalnamunlimanyatidakmakaimandan
islamnyatidakshahih.
Jikaimankitatelahada,makasekarangadaempatpuluh[40]
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halyangbisamenyebabkanhilangnyaimankitadikemudianhari:

1- Mengikuti bid’ah. Yakni itikadnya rusak. [Barang siapa
yangmenyimpangwalaupunsedikitdariapayangtelahdiajarkan
olehparaulamaahlusunnah,makaiatersesatataumenjadikafir.
Jikatidakmengimanisesuatuyangbersifatwajibmakalangsung
masuk kekufuran. Dan mengingkari sesuatu yang tidak wajib
maka itu Bid’ah atau Sesat. Maka itu menyebabkan ia wafat
dalamkeadaantidakberiman].

2-Imanyanglemah,yakniimanyangtidakdisertaiamal.

3-Membiarkansembilananggotatubuhuntukpergikejalan
yangsalah.

4-Terusmenerusmelakukandosabesar.[Untukitujanganlah
minumminumankerasdanjanganlahparaperempuandangadis
muslimmenunjukkan kepala, rambut dan tanganmereka pada
laki-lakiasing.

5-TidakbersyukurdenganadanyanikmatIslam.

6-Tidaktakutmenujukeakhirattanpaiman.

7-Berbuatzalim.

8- Tidak mendengarkan azan saat dikumandangkan. [Akan
masukkedalamkekafiranbagi siapapunyang tidakmenghargai
azan].

9- Tidak berbuat baik kepada orang tua. Menolak dengan
sangatperintahmerekayangsesuaiataubolehdalamIslam.

10-Selalubersumpah,walaupuniabenar.

11- Meninggalkan ta’dil arkan pada salatnya, rukunya,
qiyamnya, dua sujudnya dan duduk diantaranya. Tadi’l arkan
adalahdiamdengantuma’ninahselamaucapansubhanallah.

12-Mengira bahwa salat adalah ibadah yang tidak penting,
lalu ia tidak peduli dalam belajar danmengajarkannya kepada
anak-anaknya,danjugamenghalangiorang-oranguntuksalat.

13-Minumkhamrdanminumanyangmemabukkanwalaupun
sedikit.[Minumbirjugatermasukharam].

14-Menindaskaummuslim.

15-Membuatkebohonganakanstatuskewaliandanmenjual
ajaran agama. Mengenalkan dirinya sebagai ulama tanpa
mempelajariilmuahlusunnah.[Makajanganlahmembacabuku-
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bukuyangmereka tulis. Juga janganmendengarperkataandan
anjurannya].
16- Melupakan dosa-dosa yang telah dibuat dan

meremehkannya.
17-Sombong,yakniegoisataucintadirisendiri.
18-Ujub,yaknimembanggakanamaldilakukandanilmuyang

dimiliki.
19-Munafik,bermukadua.
20-Hasad,irihatikepadasaudarasesamamuslim.
21-Tidakpatuhkepadapemerintahdanperkataanguruyang

tidak menyimpang dari Islam. Dan malah menolak perintah
merekayangmenentangIslam.
22- Mengatakan kepada seseorang bahwa dirinya baik,

padahalbelummengujinya.
23-Bersikerasdalamberbohong.
24- Menjauhi ulama. [Tidak membaca karya-karya tulisan

ulamaahlusunnah].
25-Memanjangkankumislebihdariyangdisunnahkan.
26- Memakai sutera bagi laki-laki. Diperbolehkan untuk

memakaisuterasintetisataubahanyangditenundenganbenang
suteradankapaslungsin.
27-Bersikerasdalamghibah.
28-Menindastentanggawalaupuniakafir.
29-Terlaluberlebihanbersikapuntukurusandunia.
30-Riba,memberidanmengambilbunga.
31-Memanjangkan ujung lengan baju dan ujung rok untuk

menyombongkandiri.
32-Melakukansihir.
33-Meninggalkanziarahkepadasaudarakandungyangmasih

muslimdanshalih.
34-Tidakmencintaiorang-orangyangAllahute’alacintaidan

mencintaiorang-orangyangberusahamerusakIslam.
35- Menyimpang benci kepada saudara sesama muslimnya

lebihdaritigahari.
36-Terusmenerusdalamzina.
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37-Sodomidantidakbertaubat.Sodomiadalahmemasukkan
kemaluanlaki-lakikelubangdubur.

38- Tidakmengumandangkan azan sesuai waktu yang telah
dijelaskan dalam kitab-kitab fiqh dan juga tidak
mengumandangkannya sesuai sunnah. Dan ketika mendengar
azanyangsesuaimalahtidakmenghormatinya.

39-Melihatsesuatuyangbatilnamuntidakmenghentikannya
padahalmemiliki kekuatan untukmencegahnyadenganbahasa
yangbaik.

40-Meridhoiistrinya,putrinyadanwanita-wanitayangberhak
menerima nasihat darinya untuk pergi keluar dalam keadaan
terbuka rambut, kepala dan kakinya, terhias berlebihan dan
semerbakharum.

Iman adalah membenarkan dengan hati dan mengikrarkan
denganlisanapayangdibawaolehparanabidariAllahute’ala.
Sedangkan Islam adalah iman kepadaMuhammad “shallallahu
alaihi wassalam” dan beramal seperti yang telah beliau
sampaikan.

Din dan Millat adalah sama. Artinya adalah itikad yang
dibawaolehnabi“shaallallahualaihiwassalam”

Sesuatuyangnabikita“shallallahualaihiwassalam”bawadari
Hak Taala mengenai amal ibadah adalah Islam atauHukum-
hukum Islam.

Iman ijmali yakni singkatnya beriman saja itu sudah cukup.
“Yakni bagi orang yang mau masuk Islam”. Tidak perlu
mengetahuidetaildari imantersebut.Seorangmuqallidinyakni
orang yang tidak paham namun ia beriman,maka ia termasuk
mukmin.Hanyadibeberapatempatsajadiperlukandetail-detail.

Iman ada tigamacam: Iman taklidi, Iman istidlali dan Iman
hakiki.

Iman taklidi,yaknidiatidakmengetahuiapaitufardhu,wajib,
sunnah dan mustahab. Dia beriman dengan meniru ibu dan
bapaknyadalamberibadah.Imansepertiinisangatrawan.

Iman istidlali, yakni dia mengetahui apa itu fardhu, wajib,
sunnahdanmustahabdanjugamengamalkannya.Iamengetahui
ajaran Islam dan mengajarkannya. Karena ia mempelajarinya
dariguru-gurudanbukunyamakaimannyakuat.
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Iman hakiki, jikalau seluruh semesta alam dan isinya
berkumpuldanmengingkariTuhan,iatidakakanmelakukannya.
Syirikdankeraguantidakakanmasukkedalamhatinya.Imannya
sepertiimanparanabi.Makaimansepertiinilebihtinggidaridua
imanlainnya.
Danhukum-hukumIslamjugaberkaitandenganamalibadah.

Bukandenganiman.Hanyadenganimankitabisamasuksurga.
Namuntidakbisamasuksurgahanyadenganamal.Imantanpa
amal ituditerima.Namunamaltanpaimantidak.Amal ibadah,
perkerjaan baik dan sedekah yang dilakukan oleh orang yang
tidakmempunyaiimantidakakanbergunadiharikiamat.Iman
tidak bisa dihadiahkan ke orang lain, namun pahala dari amal
bisa. Iman pun tidak bisa diwasiatkan. Namun amal bisa
diwasiatkan untuk dilakukan. Orang yang meninggalkan amal
ibadahtidakmenjadikafirnamunsebaliknyajikameninggalkan
imandan tidakmenghargai amal, ia akanmenjadikafir.Orang
yang memiliki uzur syar’i dan yang tidak mampu maka ia
dibebaskan dari amal tersebut. Namun iman tidak bisa
terbebaskansepertiitu.
Hanya ada satu iman yang disampaikan oleh seluruh nabi.

Namun ada perbedaan dalam hukum-hukum, ajaran dan amal
ibadahmereka.
Danjugaimanterbagimenjadiduajenis.Pertamaimankhilqi

danimankasbi.
Iman khilqi, pernyataan BALA “Ya” ketika perjanjian

denganAllahute’ala.
Iman kasbi, iman yang didapat setelah baligh. Iman seluruh

mukminsama.Tapiamalnyatidak.
Iman fardhu daimi “selalu wajib”. Sedangkan amal fardhu

ketikawaktunyadatang.
Iman wajib terhadap orang muslim dan kafir. Namun amal

hanyawajibpadaorang-orangmuslim.
Imanadadelapankategori:
Iman matbu’,imanparamalaikat.
Iman masum,imanparanabi.
Iman makbul,imanparakaummukmin.
Iman mawquf,imanrusakparaahlibid’ah.
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Iman mardud, iman yang bohong yang diucapkan para
munafiq.

Iman taklid, imanorang yangberasal dari ibudan ayahnya,
dan tidakmempelajari dari seorang guru pun. Imanmacam ini
rentan.

Iman istidlali, iman orang yang mengetahui Maula mutalli
dengandalilyangdidapat.

Iman hakiki, jikalau seluruh semesta alam dan isinya
berkumpuldanmengingkarituhan,iatidakakanmelakukannya.
Syrik dan keraguan tidak akan masuk kedalam hatinya. Dan
inilahimantertinggidarisemuayangtelahdisebutkandiatas.
Hukumimanadatiga:
Yangpertama,lehernyaselamatdaripedang.
Yangkedua,hartanyaselamatdarijizyadankharaj.
Yangketiga,badannyaselamatdaribakaranapinerakayang

selamanya.
“Amantu billah...” disebutjugasifatiman,mukminunbihi,zat

iman dan asil iman. Didasari oleh keagunan dan kehormatan-
Nya.
Danadaduamadariman,yakniwaktudimanaimanmenjadi

wajibadadua:berakaldanbaligh.
Sebab iman juga ada dua: penciptaan alam semesta dan

turunnyaAl-Quranal-Karim.
Dalil jugaadadua:dalilakaldandalilliteratur.
Rukun iman juga ada dua: melafalkan dengan lisan dan

membenarkandenganhati.Dansyaratdariitupunadadua:
Syarat hati adalah tidak syirik, adapun syarat lisan adalah

mengucapkanapayangiatelahketahui.
Apakah iman itumakhluk? Imanbukanlahmakhlukdalam

rangka penghormatan hidayah dari Allahu te’ala. Namun ia
makhluk jika dipandang dari pengikraran dan pembenaran
manusia.
Apakahimanitukolektif,suatukesatuanataumajemuk?
Iasuatuyangkolektifdalamhatidanmajemukdalamanggota

tubuh.
Yakin,mengetahuizatAllahute’aladengansempurna.
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Khauf,takutkepadaAllahute’ala.
Roja,tidakberputusasadalammengharapridhoAllahute’ala.
Muhabbatullah, cinta kepada Allahu te’ala, nabi-Nya

“shallallahualaihiwassalam”,agamaIslamdanparamukmin.
Haya,maluterhadapAllahute’aladanrasul-Nya“shallallahu

alaihiwassalam”.
Tawakkul,mempercayakanseluruhpekerjaankepadaAllahu

te’ala.Menyerahkankepada-Nyaketikamemulaipekerjaan.
Danjugaapayangdisebutdenganiman,islamdanihsan?
Iman,berartimempercayaiapayangdibawaolehMuhammad

“shallallahualaihiwassalam”
Islam,melaksanakansegalaperintahAllahute’ala,menjauhi

danberlindungdarilarangan-Nya.
Ihsan,beribadahseakanmelihatAllahute’ala.
Iman, membenarkan apa yang mutlak. Membenarkan dan

berimankepadaenamrukunimandisebutiman.
Ma’rifat,mengetahuibahwaAllahute’alamemilikisifat-sifat

sempurnadanjauhdarisifatlemahdankurang.
Tauhid,mengesakanAllahute’ala.Tidakmenyekutukan-Nya

denganapapun.
Islam “Ajaran Islam”, berarti perintah dan laranga Allahu

te’ala.
Din wa Millat, berpegang teguh pada sesuatu yang perlu

diimanisampaimati.
Danimanjugadilindungiolehlimabenteng:
1-Yakin.
2-Ikhlas.
3-Mendirikanyangfardhudanmenjauhiyangharam.
4-Mengerjakanyangsunnah.
5-Menjagaadab.
Barang siapa yang menjaga kelima hal ini maka ia telah

menjaga imannya.Dan barang siapa yangmeninggalkanwalau
satusajamakamusuhtelahmenangdarinya.Adapunmusuhdari
imanadaempat.Temanyangburukdikanan,hawanafsudikiri,
cinta dunia didepan dan setan yang ingin mengambil imanmu
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dibelakang. Teman yang buruk bukan hanya teman yang
mengambilharta,uangatausesuatuyangberbauduniasaja.Yang
paling buruk dari itu adalah yang berusaha untuk merusak
agamanya, imannya,adabnya, rasamalunyadanakhlaknyadan
dengan begitu ia telah menyerang dunianya, akhiratnya serta
kehidupanabadiakhiratnya.SemogaAllahute’alamenjagaiman
kitadarikeburukanmusuh-musuhAllahute’aladankebohongan
paramusuhIslam.

ArtidariKalimat Tauhid ataupengucapanLaa ilaha illa Allah
adalah bersaksi bahwa hanya Dia yang layak dan berhak
disembah,dan tidakadazat selainAllahu te’ala.HanyaAllahu
te’ala. Dia selalu ada dan esa. Tidak ada sekutu baginya. Dan
tidakterpautwaktudantempat.

Makna pengucapan dari Muhammadur rasulullah adalah
kesaksianbahwanabiMuhammad“shallallahualaihiwassalam”
adalah hamba dan rasul yang hak dari Allahu te’ala. Dan
alhamdulillahkitatermasukdalamummatnya.

Adadelapannamakalimattauhid:

1-Kalimatsyahadat.

2-Kalimattauhid.

3-Kalimatikhlas.

4-Kalimattakwa.

5-Kalimatthayyibah.

6-Dakwatulhak.

7-Urwatulwusqa.

8-Kalimahtsamaratuljannah

Syarat ikhlas adalah niat, mengetahui artinya dan
melafalkannyadenganlisan.

Ada empat perkara yang dibutuhkan oleh seseorang yang
sedangberdzikir,tasdik,tadhim,halawah,hurmat.

Orangyangmeninggalkantasdikmakaiamunafik.Danorang
yangmeninggalkantadhimmakaiaahlibid’ah.Sedangkanyang
meninggalkan halawah maka ia hipokrit, riya. Dan yang
meninggalkan hurmat adalah fsik. Jikalau ia mengingkarinya
makatermasukorangkafir.

Danjugaadatigamacamdzikir:
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1-Dzikirawam.
2-Dzikirkhawas.
3-Dzikirakhas.
Dzikir awam adalah dzikirnya orang jahil. Dzikir khawas

adalahdzikirparaalimulamasedangkandzikirakhsadalahdzikir
paranabi.
Danadatigaanggotatubuhyangberdzikir:
1-Dzikiryangdilakukan lidahadalahmengucapkankalimat

syahadat.
2-Membacatauhid,tasbihdanAl-Quranal-Karim.
3-Berdzikirdenganhati.
Adatigamacamdzikirdenganhati:
1- Mengkufurkan tanda-tanda dari dalil-dalil yang

menyesatkansifat-sifatAllahute’ala.
2-Bertafakurakandalil-dalilhukum-hukumIslam.
3-Bertafakurakanrahasiadariparamakhluk.
ParaalimulamamenafsirkansurahAl-Baqarahayat seratus

limapuluhduadanmenyebutkanbahwaAllahberfirman“Wahai
para hambaku ! jika kalian berdzikir padaku dengan ketaatan
maka aku akan berdzikir dengan rahmatku pada kalian. Dan jika
kalian berdzikir kepadaku dengan doa maka aku akan berdzikir
dengan ijabah. jika kalian berdzikir padaku dengan ketaatan
maka aku akan berdzikir dengan nikmatku [Surgaku]. Dan jika
kalian berdzikir kepadaku dalam kesunyian maka aku akan
berdzikir kapada kalian di jamiatu kubra [Padangmahsyar]. Dan
jika kalian berdzikir kepadaku dalam kemiskinan maka aku akan
berdzikir kapada kalian dengan pertolonganku. Dan jika kalian
berdzikir kepadaku dengan ijabat maka aku akan berdzikir
kapada kalian dengan hidayahku. Dan jika kalian berdzikir
kepadaku dengan ikhlas dan sidiq maka aku akan berdzikir
kapada kalian dengan khalas dan nejat [Pertolongan]. Dan jika
kalian berdzikir kepadaku dengan surat Al-Fatihah dan
rububiyah yang ada didalamnya maka aku akan berdzikir kapada
kalian dengan rahmatku”.
Dan juga para ulama menyatakan bahwa ada seratus lebih

manfaatdariberdzikir.Marikitabahasbeberapadiantaranya:
Allahu te’ala meridhai orang-orang yang berdzikir. Para
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malaikat pun ikut ridha. Para syaitan was-was. Hatinya akan
lunakdanlembut.Iapunakanbersemangatdanbergairahdalam
menjalankan ibadah. Rasa was-was akan lenyap. Dan
menyejukkanhati.Mencerahkanwajah.Tertanamdalamdirinya
keberanian.Danmenghasilkanmuhabbatullah.Dan dibukakan
pintu dari pintu ma’rifatullah. Dapat mengambil manfaat dari
para awliya. Dan akan dihiaskan delapan puluh akhlakul
hamidiyah.
Danartipengucapan“Asyhadu anna Muhammadun abduhu

wa rasullullah” adalah bahwa Muhammad “shallallahu alaihi
wassalam”nabiakhirzaman,seoranghambadanrasulyanghak
dariAllahute’ala.
Dia makan dan minum serta menikahi wanita. Mempunyai

anak laki-laki dan perempuan. Semua lahir dari Khadijah
“radhiallahu anha”. Hanya Ibrahim yang lahir dari jariyah
bernamaMariyah.Namunwafat sebelumdisapih.Semuaanak-
anaknya wafat sebelum dirinya, kecuali Fatimah “radhiallahu
anha” wafat sebelum dirinya. Dan ia dinikahkan dengan Ali
“karamhullahu wajhah”. Sayyidina Hasan dan Husein adalah
anak dari pernikahan mereka. Dan dari anak-anak
perempuannya, Fatimah adalah yang utama. Dan juga kekasih
rasulullah“shallallahualaihiwassalam”.
Rasulullah“shallallahualaihiwassalam”mempunyai sebelas

istri. Mereka adalah Khadijah, Sawda, Aisyah, Hafsah, Ummu
Salamah, Ummu Habibah, Zainab binti Jahsyi, Zainab binti
Huzaimah,Maymunah,JuwayriyyahdanShafiyyah“radhiallahu
anhunna”.
BukuAdillah Syariyyah disusun dari empat sumber, yakni

Kitab,Sunnah,IjmaUmmatdanQiyasmujtahid.Paraalimulama
mengambil ajaran Islam dari empat sumber ini. Kitab adalah
firmanAllahu te’ala. Sunnah adalah perkataan, perbuatan dan
pengesahan Rasulullah “shallallahu alaihi wassalam”. Ijma
ummah adalah ijma para mujtahid, seperti ijma para sahabat
“radhiallahu anhum” atau mazhab yang empat. Qiyas adalah
penyerupaansuatuperkaradenganperkaralainyangdilakukan
olehparamujtahid.
Dan juga mazhab berarti suatu jalan. Kita mempunyai dua

jalan: satu jalan itikad, dan yang kedua adalah jalan amal
“ibadah”.
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PedomankitadalamhalitikadadalahAbuMansurMaturidi
“rahimahumullah”. Ia juga disebut Ahlu sunnah. Sedangkan
dalam jalan ibadah kita mengikuti panduan Iman Hanafi
“rahimahumullah”.Danjugadisebutdenganmazhab Hanafi.
NamadariAbuMansurMaturidi adalahMuhammad,nama

bapaknya Muhammad, dan nama kakeknya juga Muhammad,
sedangkan nama gurunya adalah Abu Nasr Iyaddir
“rahimahumullah”.
Nama Abu Nasr Iyaddir “rahimahumullah” adalah Abu

Bakar Jurjani dan nama gurunya adalahAbu Sulaiman Jurjani
dan nama guru Abu Sulaiman Jurjani adalah Abu Yusuf dan
ImamMuhammad Syabani.Dan guru dari dua guru ini adalah
Imam Abu Hanifah “rahimahumullah”. Maka dapat dilihat
bahwasumberdarikeduajalanitikaddanibadahiniadalahImam
Hanafi.
Imamparamanusiaadatiga,danmengetahuimerekaadalah

fardhu. Imam kita yang memberikan perintah dan larangan
adalah Al-Quran al-Karim. Imam kita yang memberitakan
tentang Islam adalah Rasulullah “shallallahu alaihi wassalam”.
Sedangkan imam kita yang menyusun semua itu dengan susah
payahadalahpemimpinnegaraIslamsebagaipenerusnabi.
Nama gurunya Imam Hanafi adalah Hammad, dan nama

ugurunya adalah Ibrahim Nehai, dan nama gurunya adalah
Alkama bin Kays dan pamanya. Nama guru mereka adalah
AbdullahbinMas’ud “rahimahumullah”.Yangmana ia belajar
darirasulullah“shallallahualaihiwassalam”.
Dan Rasullullah “shallallahu alaihi wassalam” mendapat

wahyu “ajaran Islam” dari Jibril “alaihissalam”. Dan Jibril
“alaihissalam”mengambilperintahdariAllahute’ala.
Allahute’alamemberikanempatperhiasankepadaanak-anak

Adam:akal,iman,hayadanfiilyakniamalshalih.
Danjugasyarat-syaratdikabulkannyadoadanamal-amalada

lima: Iman, Ilmu, Niat, ikhlas dan tidak ada hak hamba
didalamnya.Pertama-tamawajibuntukberadadalamitikadahlu
sunnah,lalumengetahuisyarat-syaratsahsuatuibadah.
[Terdapat perbedaan antara sahnya suatu ibadah dan amal

dengandikabulkanya.Adasyarat-syaratdanfardhudarimasing-
masing ibadahagar iamenjadi sah. Jikakurang satu sajamaka
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ibadahitutidaksah.Danibadahitusepertibelumdilakukan.Dan
hukumandanazab-Nyatidakterelakkan.Ibadahyangsahnamun
tidakditerima,makaiatidakakandiazabkarenanya,namunjuga
tidak akan mendapat pahalanya. Agar ibadah diterima atau
dikabulkanmakapertama-tamaiaharussah,laluharusterpenuhi
limasyaratyangtelahdisebutkandiatas.Hakseoranghambapun
termasukdarinya].ImamRabbani“rahimahullah”menyebutkan
dalamjilidkeduamektubkedelapanpuluhtujuhbahwabarang
siapayangmengerjakan ibadahdengan tekun sepertiparanabi
namunterdapathutangatauhakoranglainyangbelumterbayar,
makaitubelumterbayariatidakakanmasuksurga.[Doa-doanya
puntidakakandikabulkan].
DandalambukuZewajir seratusdelapanpuluhtujuhketika

sedang menjelaskan tentang dosa, Ibnu Hajar Mekki
“rahimahullah”menyebutkandalamtafsirsuratAl-Baqarahayat
seratusdelapanpuluhdelapan“Wahai para mukmin! Janganlah
kalian memakan harta sesama kalian dari jalan yang batil!”.Jalan
yangbatilituadalahbunga,judi,pemerasan,kecurangan,khianat
danpersaksianbohong.Dalamhaditsshahihdijelaskan“Orang
muslim yang makan sesuatu yang halal, mengerjakan yang
fardhu, menjauhi yang haram dan tidak merugikan manusia maka
ia akan masuk surga” dan“badan yang memakan sesuatu yang
haram maka akan dibakar di neraka” dan “barang siapa yang
tidak yakin dengan bahaya dan keburukan makanan tersebut
maka agamanya, salatnya, zakatnya tidak akan bermanfaat
baginya” dan“seorang laki-laki yang jilbabnya terdapat sesuatu
yang haram maka salatnya tidak diterima”. [Jilbab adalah kain
panjangdanbesaryangdipakaiolehparawanita.Namuniajuga
termasuk jubah panjang untuk laki-laki. Menurut orang-orang
yang menyatakan bahwa jilbab adalah pakaian wanita yang
terdiridariduakain,merekamemberitahubahwadalamhadist
shahihpunpakaianinidipakaiolehparalaki-laki.Pernyataanini
jelasadalahkepercayaanyangsalah,jahildanlucu].Dandalam
hadist yang disebutkan ketika menjelaskan dosa ke dua ratus
“Barang siapa yang menjual dagangannya dengan kecurangan
maka bukan termasuk golongan kami dan neraka adalah tempat
kembalinya”.Hadistdalamdosakeduaratussepuluhdisebutkan
bahwa“Barang siapa yang banyak salat, puasa dan sedekahnya
namun melukai hati tetangganya dengan lidahnya maka neraka
adalah tempat kembalinya”.Makawajibuntuktidakmelukaihati
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tetangga yang kafir, berbuat baik dan berbuat ihsan kepada
mereka.Hadistdalamdosaketigaratustujuhbelasmenyebutkan
lagi“Barang siapa yang berbuat zalim kepada manusia, maka ia
akan mendapatkan azab pada hari kiamat”. Termasuk berbuat
zalimkepada orang yang bukanmuslim.Hadist dalamdosa ke
tigaratuslimapuluhmenyebutkan“Ada tiga orang yang doanya
makbul: orang yang terdzolimi, Misafir dan doa orang tua” dan
“walaupun ia kafir, tetap doa orang yang terdzolimi tidak akan
ditolak”. Dan hadist dalam dosa ke empat ratus dua
menyebutkan“Dan yang membunuh temannya yang kafir juga
bukan termasuk golongan kami” dandalamdosayangkeempat
ratus sembilan “Diantara dosa-dosa yang paling cepat dihisab
adalah berkhianat kepada pemerintahnya”. Lengkap sudah
terjemahan daariZawajir.Wahai para muslimin ! Jika engkau
menginginkan ridhaAllahu te’ala dan diterimanya segala amal
ibadahmumakahendaknyaengkaumenanamkandalamhatimu
apa yang telah disampaikan dalam hadist-hadist shahih diatas.
Janganlahmenyerangnyawaataumengambilhartabaikitumilik
musliminataukafirin!Janganmenyakitisiapapun!Bayarlahhak
semua orang! Membayar mahar untuk wanita yang engkau
ceraikanjugatermasukdalamnya.Akanadaganjaranyangbesar
di dunia dan di akhirat jika tidak dibayarkan.Hak dari orang-
orangyangpalingutamadanazabnyapalingbesaradalahtidak
mengajarkan ajaran Islam kepada kerabatnya dan orang-orang
yang berada dalam tanggung jawabnya. Dan orang-orang yang
menindas,menipudan jugamenghalangimanusiauntukbelajar
agamaIslamdanberibadahmakadapatdipahamibahwaiakafir
danseorangmusuhIslam.Penyataandantulisan-tulisanparaahli
bid’ahdanorangyangtidakbermazhabituberhubungandengan
perubahan yang mereka lakukan terhadap ajaran Islam dan
perusakan terhadap agama dan iman. Jangan melawan
pemerintah dan undang-undangnya. Bayarlah pajak. Di dalam
Barika disebutkanbahwamelawanpemerintahanbaik ituzalim
atau fasik adalah dosa.Dalamdarul harabah atau negara kafir
pun jangan melawan peraturan dan perintahnya! Jangan
menyebarkan fitnah! Jangan berteman dengan orang yang
menyerang Islam, para ahli bid’ah dan orang yang tidak
bermazhab! Jangan membaca buku dan koran-koran mereka!
Jangan memasukkan radio dan televisi mereka kedalam
rumahmu! Lakukan amal ma’ruf kepada orang-orang yang



mendengarkan kata-katamu! Yakni nasihatilah dengan wajah
yangramahdankata-katayangindah!Tunjukankeindahandan
kehormatanIslamdenganakhlakulkarimahmu!
Ibnu Abidin[1] “rahimahullah” menyebutkan dalam jilid

pertamabahwa“saw’atayn,yaknidaerahgenitaldananaladalah
aurat besar dalam mazhab yang empat. Telah disepakati oleh
empatmazhabmenutupinyaadalahfardhu.[2] Barangsiapayang
mengacuhkan untuk menutupinya maka termasuk orang kafir.
Laki-laki yang terbuka lututnyawajib dinasihati “amalma’ruf”
untukmenutupinya.Tentusajadengankata-katayangbaik.Jika
iakeraskepalamakajawablahdengandiam.Namunjikalaki-laki
yangmembukaauratnyasampaikepahamakawajibdiperingati
dengan keras. Dan barang siapa yang saw’atayn-nya terbuka
makadilaporkanke hakimdan akandipaksa denganhukuman
penjara untuk menutupnya. Maka dosa seorang laki-laki yang
melihatketempatauratakanbertambahsesuaiurutannya.Dan
dalam empat mazhab bahwa wajib bagi wanita muslim untuk
menutupseluruhtubuhnya,kaki,tangandanrambutnya,kecuali
telapaktangandanwajahnya,lalutidakmenunjukkanyakepada
laki-laki asing dan perempuan kafir. Bahkan dalam Syafii
diwajibkan untuk menutupi wajahnya. Jika ia sendiri, ayahnya
atau suaminya mengacuhkan ini maka mereka dapat menjadi
kafir.Termasukdosabesarbagiparaanaklaki-lakiyangmenari
ataubermaindalamkeadaanbetisdankakimerekaterbuka,dan
jugaparaperempuanyang terbukarambutdan tanganmereka.
Itujugaberlakubagisiapapunyangmenontonya.Seorangmuslim
jangan sampai menghabiskan waktu luangnya dengan bermain
dan melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat, ia harus
memanfaatkannyadenganmenuntut ilmudanmendirikansalat.
Dalam Kimya Sa’adah dijelaskan bahwa “Diharamkan untuk
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[1] SeorangsarjanaFiqh,yangnamaaslinyaadalahSayyidMuhammad
Emînbin'Umarbin'Abd-ul-'Azîz(1198[1784M],Damaskus-1252
[1836], tempat yang sama). Dia menulis buku lima jilid berjudul
Radd-ulmuhtârasanotasibukuberjudulDurr-ul-mukhtâr,yangpada
gilirannyaditulisoleh'Al-ud-dînHaskafî'rahmatullâhita'âlâ'alaih'
(1021, Haskaf - 1088 [1677]). Sebagian besar ajaran Fiqh, yang
menempati seratus tiga puluh bab dari enam fasik Kebahagiaan
TanpaAkhir,telahdiambildariRadd-ul-muhtâr.

[2] Silakan lihat babkedelapandari fasik keempat bukuKebahagiaan
Abadi.



para perempuan dan wanita berpakaian tertutup namun tipis,
ketat,penuhriasandanberwangisemerbakharum,sebagaimana
merekadiharamkanuntukmembukakepala,rambut,tangandan
kakimerekaketikakeluarrumah.Bagiorangtua,suami,saudara
yangmengijinkandanmeridhaimerekamelakukan itumaka ia
bersama-sama dalam dosa dan azabnya”. Yakni mereka akan
diazab bersama-sama di neraka. Jika mereka bertaubat maka
akan diampuni, dan tidak akan diazab.Allahu te’alamenyukai
orang-orangyangbertaubat.

ISTRI-ISTRI DAN PERANG NABI

Rasulullah “shallallahu alaihi wassalam” menerima wahyu
melewatiperantaramalaikatJibrilpadausiaempatpuluhtahun.
Tigatahunsetelahnyaiamengumumkanbahwasannyabeliaunabi
di kota Mekkah. Tahun ini disebut tahun Bi’tsah. Beliau
melakukanjihadsebanyakduapuluhtujuh.Sembilandiantaranya
beliauikutmenyerangsendirijuga.Danjugamenjadipemimping
perang di delapan belas perang tersebut. Beliau mempunyai
empat anak laki-laki, empat anak peremuan, sebelas istri, dua
belaspamandanbibi.Padausiakeduapuluhlimabeliaumenikah
dengan Khadijah. Ketika Khadijah wafat pada usia Rasulullah
yang ke lima puluh, beliau menikah dengan Aisyah putri Abu
Bakar “radhiallahu anhu” atas perintah Allahu te’ala. Ketika
berumur 63 tahun beliauwafat dikamarnya yang berdampingan
dengan masjidnya di Madinah. Dan dimakamkan di kamar
tersebut.AbuBakar danUmar pun dimakamkan di kamar ini.
Ketikamasjiddiperbesarmakakamarinimasukkedalammasjid.
PadatahunketujuhbeliaumenikahdenganUmmuHabibahyang
merupakan putri dariAbu Sofyan binHarbin, pemimping kafir
Quraisy. Abu Sofyan merupakan ayah dari Muawwiyah
“radhiallahanhu”.IaberimanketikaFathulMakkah.Padatahun
ketigaRasulullahmenikah denganHafsah, putri dariUmar bin
Khattab. Pada tahun ke lima Hijriyyah diantara para tawanan
perangBaniMustalak iamembeliJuwayriyyahyangmerupakan
putri dari pemimpin-pemimpinya lalu membebaskan dan
menikahinya. Beliau pun  menikah dengan Ummu Salamah,
Sawda, Zaynab binti Huzaimah, Maymunah, Safiyyah
“radhiallahu anhunna” dikarenakan sebab agama. Pernikahan
denganputribibinya,ZainabadalahperbuatanAllahute’ala.
Jibrilalaihissalamtelahturunsebanyakduapuluhempatribu
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kali.Padausialimapuluhduabeliaudiangkatkemiraj.[1] Padausia
lima puluh tiga dilakukanlah perjalanan hijrah dariMakkah ke
Madinah.BeliaubermalamdiguaTsurselamatigaharibersama
Abu Bakar dan pada senin malam mereka melanjutkan
perjalanan.Mereka tibadidesaKuba,Madinahpadahari senin
tanggal duapuluh September setelah seminggu perjalanan. Lalu
padahariJumatmerekamasukMadinah.
Tahun kedua Hijriah pada hari Jumat di bulan Ramadan

terjadilahperangBadar.Pasukanmuslimadatigaratustigabelas
pasukan, dan delapan diantaranya bertugas di beberapa tempat
lain.PasukanQuraisyadaseributentara.Adatigabelassahabat
yang wafat. Sedangkan Abu Jahal dan tujuh puluh orang kafir
meninggal.
TahunketigaHijriahpecahperangUhudpadabulanSyawal.

Pasukanmuslimterdiridaritujuhratustentara,dantentarakafir
berjumlah tiga ribu. Tujuh puluh sahabat wafat. Empat bulan
setelah perang Uhud dikirimlah tujuh puluh pemuda untuk
mengajak masuk Islam kepada penduduk Nejd. Namun ketika
mereka sampai ketempat yang bernama Biri Ma’una mereka
diserangdanwafatkecualiduasahabat.
Pada tahun kelimaHijriah terjadi perangKhandaq. Tentara

kafir sebanyak sepuluh ribu dan muslimin tiga ribu. Mereka
mengepung Madinah. Dan kaum muslimin menggali parit di
sekitar Madinah. Satu tahun sebelum perang Haybar Baiatur
ridwan dilakukan di Hudaybiyyah.Perang Mut’ah adalah jihad
yangterjadiantaramuslimindenganpasukanHirakliusRomawi.
Muslimin berjumlah tiga ribu tentara. Sedangkan pasukan
Romawi seratus ribu tentara. Ja’far Tayyar “radhiallah anhu”
wafat dalam perang ini. Khalid bin Walid memenangkan
peperangan ini. Pada tahun ke delapan Mekkah dibebaskan.
Hunain adalah peperangan yang besar. Dan diakhiri dengan
kemenangan. Khaybar dikenal sebagai benteng Yahudi. Dan
Rasulullahmenaklukanya denganmengirim sayyidinaAli. Pada
suatu kepulangan setelah suatu peperang Aisyah difitnah.
Rasulullahdibuatsangatsediholehnya.LaluturunayatAl-Quran
al-Karim dan menyatakan bahwa itu suatu kebohongan.
KemenanganThaifjugaterkenal.
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ketigabukuKebahagiaanAbadi.



Wahai pemuda, jika engkau menginginkan kebahagiaan
Maka peganglah Islam setiap waktu

Ialah fardhu dan wajib, sunnah mandub
Dan juga amal ma’ruf 

Lakukanlah terus janganlah kau tinggalkan
Jangan katakan ini kecil itu besar

Hindarilah baik yang haram ataupun makruh
Apalagi terhadar hak seseorang

Belajarlah dari para ahlu sunnah segera
Dan beramallah dengan ilmu

PERIHAL TENTANG DETAIL IMAN

Detail iman ada dua belas: Rabb-ku, adalah Allahu te’ala.
Dalilku,surahAl-Baqarahayatkeseratusenampuluhtiga.Nabi-
ku, adalah Muhammad “shallallahu alaihi wassalam”. Dalilku,
surah Fath ayat kedua puluh delapan dan dua puluh sembilan.
Agamaku, adalah agama Islam. Dalilku, surah Ali Imran ayat
kesembilan belas. Kitabku, adalahAl-Quran al-Karim. Dalilku,
surahAl-Baqarahayatkedua.Kiblatku, adalahKa’bah.Dalilku
adalahsurahAl-Baqarahayatkeseratusempatpuluhempat.
DalamberitikadmazhabkuadalahAhlu sunnah wal jamaah.

Dalilku,surahAl-An’amayatkeseratuslimapuluhtiga.
NenekmoyangkuadalahnabiAdam“alaihissalam”.Dalilku,

surahAl-Arafayatkeseratustujuhpuluhdua.
Millatku adalah millat Islam. Dalilku, surah Ali Imran ayat

keseratussepuluh.
Saya adalah seorang mukmin yang haqqan. Dalilku, surah

Anfalayatkeempat.Alhamdulillahalatawfiqihiwaastaghfirullah
minkullitaksiriin.
Adalimapenyebabilmulebihafdhaldariamal.Karenailmu

itu tergantung dimana amal tergantung padanya. Ilmu itu
diperlukan, sedangkan amal tidak terpisahkan darinya. Ilmu itu
bermanfaat walaupun ia berdiri sendiri, sedangkan amal tidak
bermanfaattanpailmu.
Ilmu lebih utama daripada akal. Karena ia abadi sedangkan

akaltidak“iamunculdariketiadaanmenjadiada”.
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Perhiasanmanusiaadalahikhlas.Perhiasanikhlasadalahiman.
Perhiasan iman adalah surga. Perhiasan surga adalah bidadari,
ghilman, dan juga melihat Jamalullah. “melihat Allah adalah
sesuatuyangtidakbisadigambarkandandijelaskan”.
Danjugabilaamaladalahbagiandariiman,makaperempuan

yangsedanghaidtidakakandibebaskandarisalatfardhu.Karena
imantidakbisaterbebaskan.
Membacakalimat syahadat setidaknya satukalidalamhidup

itu fardhu. Dalilnya ada di suratMuhammad ayat ke sembilan
belas.
Ada empat syarat membaca kalimat syahadat: ketika

mengucapkan dengan lidah maka hati harus siap. Mengetahui
makna-maknanya. Mengucapkan dengan keikhlasan hati. Dan
mengucapkandenganketulusan.
Ada setidaknya seratus tiga puluh faidah membaca kalimat

syahadat. Namun jika ada satu dari empat ini maka faidahnya
akanhilang.Keempathalituadalahsyirik,shek,tasybihdanta’til.
Syirik adalahmenyembahkepada zat selainAllahu te’ala. Shek
adalah berhenti dari agama. Tasybih adalah menyandingkan
Allahu te’ala dengan makhluk-makhluk. Dan Ta’til adalah
menyatakanbahwaAllahute’alatidakpunyawewenangterhadap
alamsemesta,semuanyaterjadidengansendirinya.
Dan juga dari seratus tiga puluh manfaat, maka akan

disebutkantigapuluhmanfaatnyadibagianini :Daritigapuluh
tersebut, lima ada di dunia, lima ada ketika mati, lima ada di
kubur,limaadadiArasat,limaadadinerakadanlimalagiadadi
surgananti.

Limamanfaatketikadidunia:
1-Namanyaindahdipanggil.
2-Hukum-hukumIslammenjadiwajibatasnya.
3-Lehernyaterselamatkandaripedang
4-IadiridhaiolehAllahute’ala.
5-Seluruhmukminmenjadicintakepadanya.

Limamanfaatketikamati:
1-Malaikat Izrail akanmenghampirinya dengan wajah yang

indah.
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2- Ruhnya akan lepas dari jasadnya seperti menarik bulu
minyak.
3-Bisamenciumbausurga.
4-IaakanpergikesurgaIlliyin,dandatangpadanyamalaikat

pembawakabargembira.
5-Iaakandisapa“Selamatdatangwahaimukmin!Kauadalah

penghunisurga.

Limamanfaatdalamkubur:
1-Kuburnyaakanluas.
2-MalaikatMunkardanNakirakandatangdenganwajahyang

indah.
3-Satumalaikatakandatangmengajariyangtidakdiketahui.
4- Allahu te’ala akan mengilhamkan sesuatu yang tidak

diketahuinya.
5-Iaakandibawaketempatnyayangadadisurga.

LimamanfaatdalamArasat:
1- Ia akan dimudahkan dalam pertanyaan dan pertanggung

jawabannya.
2-Akandiberikankitabnyadarisebelahkanan.
3-Mizannyaberatdenganpahala.
4-IaakanberteduhdibawahArsrahman.
5-Iaakanmelewatisiraatdengansecepatkilat.

Limamanfaatketikamasihdineraka:
1- Jika ia masuk neraka maka matanya tidak akan menjadi

abu-abusepertiparapenghunineraka.

2-Tidakakanberkelahidengansetan.

3- Tangannya tidak akan diborgol yang berasal dari api dan
jugalehernyatidakakandirantai.

4-TidakakanminumdariairHamim.

5-Tidakakankekaldidalamneraka.

Limamanfaatdidalamsurga:
1-Seluruhmalaikatakanmemberisalampadanya.
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2-Akanditempatkanbersamaorang-orangyangsiddiq.

3-Akankekaldalamsurga.

4-Allahute’alaakanridhapadanya.

5-Allahute’alaakanditampakkanpadanya.

DalamAmantu Syarhi Qadi-zadaAhmedEfendi “1133-1197
[1783AD]“Faraaidhul Faraaidh”menjelaskanbahwanerakaada
tujuh lapisan. Bertingkat kebawah. Api setiap lapisan lebih
dahsyatdarilapisanatasnya.Orang-orangmukminyangdosanya
belum terampuni ada di lapisan pertama, dosa-dosanya akan
dibakarlaludiangkatlahmerekadandimasukkankedalamsurga.
Danenamsisalainnyadiperuntukkanuntukmacam-macamorang
kafir,merekaakankekaldidalamnya.Orang-orangmunafikakan
dibakar di lapisan ketujuh, paling bawah yangmerupakan azab
palingpedih.Merekaadalahorang-orangkafirbermukaduayang
mengatakan beriman dengan lisannya dan juga membangga-
banggakannyanamundihatinyatidakadakeimanansedikitpun.
Ketikaorang-orangkafir itudibakardanmenjadidebumaka ia
akandihidupkanulanglaluakandibakarkembali,terusmenerus
seperti itu dan akan dibakar secara kekal. Surga dan neraka
sekarangpun sudahada.Menurutbeberapaulama letakneraka
belumdiketahui.Menurutbeberapayanglainnya,iaadadibawah
tujuh lapisan tanah. Maksud dari pernyataan mereka ini
bukannlahbumi.Karenabumi,mataharidanseluruhbintangyang
adadi langit lapisanpertamamakadimanapunkitaberadaada
langitditujuhlapisandibawahtanah.Ituberartinerakaterletak
disalahsatulapisanlangityangtujuh.
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PENYEBAB-PENYEBAB KEKAFIRAN

Ada tiga macam kekafiran “permusuhan kepada Allahu
te’ala”:Kufurinadi,KufurjahlidanKufurhukumi.
Kufur inadi adalah kekafiran seperti Abu Jahal, Firaun,

NamruddanSyadat,iatidakberimanwalaupunmengetahuiapa
itu agama dan iman. Maka boleh mengatakan bahwa mereka
adalahahlineraka.
Kufur jahli adalah para orang kafir yang awam. Mereka

mengatakan bahwa kami tahu agama kami seperti ini dari para
leluhurkamimakakamiakantetapsepertiiniwalaupunmereka
tahuagamaini“Islam”adalahbenardanmendengaradzanketika
dikumandangkan.
Kufur hukumi adalah menghasut di tempat-tempat yang

seharusnya hormat dan hormat pada tempat-tempat yang
seharusnyamenghasut
Ditempat-tempat yang seharusnya ia hormati seperti

perkataanparawali,nabidanulamaAllahute’ala,buku-bukufiqh
danfatwa-fatwanyanamunternyataiamalahmenghasut,makaia
termasukorangkafir.Menyukai ritual-ritual ibadahorangkafir,
memakai zunnar “tali pinggang seperti yang dipakai para
pendeta”danmenggunakansyiar-syiarkekafiransepertitopiatau
salibyangmerupakanciridariparapendeta,maka itu termasuk
kekafiran.
Ada tujuh kerugian dari kekafiran: ia mencabut agama dan

nikah. Hewan-hewan yang ia potong menjadi haram dimakan.
Apa yang ia lakukan dengan yang halal maka menjadi zina.
Menjadiwajibuntukmembunuhorang tersebut.Surgamenjauh
darinya.Nerakamendekat kepadanya. Jika iameninggal dalam
keadaanitumakaiatidakbisadisalatkan.
Jikaseseorangbersumpahdanmengatakanbahwasayaakan

keluardariIslam“menjadikafiratauyahudi”kalaubarangituada
padadia.Tidakpedulibarangituadaatautidakadapadaorang
yangdimaksud,makadengankehendaknyasendiriperkataanini
akanmenyeret ia padakekafiran.Dan iaharusmemperbaharui
imandannikahnya.
Danjugajikaiaberharapbahwaandaisajahal-halyangharam

sepertizina,bungabankdanberbohongituhalalmakasayamau
untuk melakukan semua itu, maka ini pun termasuk pada
kekafiran.
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Sayaberimanbahwanabi“shallallahualaihiwassalam”namun
sayatidakpercayabahwaAdam“alaihissalam”adalahnabi,maka
ia pun termasuk kafir. Bagi seseorang yang tidak mengetahui
bahwa nabi Muhammad “shallallahu alaihi wassallam” itu nabi
terakhirpunbisatermasukpadakekafiran.
Beberapa ulama juga menyatakan bahwa akan masuk

kekafiran jika ada seseorang mengatakan “Jika apa yang
disampaikannabi“shallallahualaihiwassalam”benarmakakita
telahselamat.”SeorangBirgivi“rahimahullah”mengatakan,jika
kata-kata ini diucapkandengan sebuahkeraguanmaka ia kafir.
Namunjikatidakmakaiaitubukankekufuran”.
Jika ada orang yang mengatakan “Mari salat” kepada

seseorangnamuniaberkata,“Tidak,sayatidakmausalat.”Maka
ia kafir. Namun jikamaksud dari perkataannya itu adalah saya
hanya salat dengan diperintah oleh Allahu te’ala bukan kamu,
makaitubukankekafiran.
Dan juga jika dikatakan kepada seseorang untuk

memanjangkan ataupun memendekkan janggut lebih dari satu
genggam dan memotong kuku, karena itu adalah sunnah
rasulullah “shallallahu alaihi wassalam”, namun orang itu
mengatakantidakakanmemotongmakaiabisamasukkafir.Hal
ini berlaku untuk semua sunnah. Terlebih untuk sunnah yang
umumdiketahuisepertimiswak.SeorangBirgivi“rahimahullah”
mengatakan bahwa jika perkataan ini diucapkan dengan
keingkaran terhadap sunnah maka ia kafir. Namun jika
maksudnya adalah saya akan melakukannya karena perintah
Allahu te’ala dan sunnah Rasulullah, maka itu tidak termasuk
kekafiran.
[YusufQardhawidalambukunyaAl-Halal wal Haram fii Islam

jilid keempat halaman depalan puluh satu menjelaskan: dalam
hadist shahih Bukhari disebutkan berbedalah dari orang-orang
musyrik! Panjangkanlah janggutmu dan pendekkanlah kumismu.
Hadistshahihinimelaranguntukmemendekkanjanggut.Orang-
orangyangmenyembahapimerekamemotong janggutmereka.
Adapulayangmencukurnyahabis.Makadalamhadist tersebut
kita diperintahkan untuk menentang perbuatan mereka. Para
ulama fiqh pun ada yang berpendapat bahwa memanjangkan
janggutadalahwajibsedangkanmemendekkannyaadalahharam.
Diantara mereka ada Ibnu Taimiyyah yang menentang keras
pemotonganjanggut.Namunadabeberapaalimulamajugayang
menyatakan bahwa memanjangkan janggut adalah adat dan
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bukanibadah.DalamkitabFathditulisbahwamencukurjanggut
tanpaalasanyangsyariadalahmakruh.Makayangbetuladalah
ini. Dalam hadist tersebut tidak menunjukkan bahwa
memanjangkanjanggutadalahwajib.Karenadalamhadistshahih
Bukhari lain menyebutkan “orang-orang Yahudi dan Nasrani
tidak mewarnai [rambutdanjanggut]. Maka tentanglah mereka!”.
Yakni ia menyerukan untuk mengecat. Hadist shahih ini tidak
menunjukkanbahwamengecatrambutdanjanggutituwajib.Tapi
menunjukkan bahwa itu disukai. Karena sebagian dari para
sahabatmengecat.Namunmayoritas tidak. Jika ituwajibmaka
semua para sahabat akan mengecatnya. Hadist yang
memerintahkanuntukmemanjangkanjanggutjugasepertiini,dan
menyampaikanbahwa itudisukainamun tidakwajib.Tidakada
dalamsejarahyangmenyebutkanbahwadariparaalimulamaada
yang mencukur janggutnya. Karena pada zaman mereka
memanjangkanjanggutadalahsebuahadat.[Tidakmengikutiadat
kaummusliminadalahmakruh.Danjikaitumenyebabkanfitnah
makaiamenjadiharam.TerjemahandariQardhawisudahselesai.
Qardhawi menulis dalam bagian pembukaan bahwa ia
menggabungkan fiqh yang terdapat dari empat mazhab dan
menyatakanbahwatidakbaikjikaseseoranghanyamengikutisatu
mazhab. Dengan begitu maka ia telah keluar dari ulama Ahlu
sunnah.Paraulamaahlusunnahmenyatakanbahwasetiapmuslim
wajibmengikutisalahsatudarimazhabyangempat,danbagiyang
mencampur adukkan mazhab bisa dikategorikan sebagai orang
yang tidak beragama. Untuk itu karena pernyataan tertulis
Qardhawi tentang memanjangkan jenggot sesuai dengan ajaran
Mazhab Hanafi dalam hal ini, telah dianggap pantas untuk
merujuk pembaca kepada mereka sebagai informan bukti.
Abdulhak Dehlewi menyatakan dalam Eshiatul Lemaat jilid
ketiga, “Para alim ulama selalu menyesuaikan adat setempat
dalammengecat rambutdan janggutmereka.Karenadalamhal
jaizdanmubahtidakmenyesuaikandenganadatsetempatmaka
bisamenimbulkan ketenaran.Dan itu suatu hal yangmakruh.”
MuhammadHadimi“rahimahullah”dalambukuBerika,“Dalam
hadist sahih diperintahkan untuk memendekkan kumis dan
memanjangkan janggut. Untuk itu dilarang untuk mencukur,
memotong dan memendekkan janggut kurang dari batasan
sunnahnya. Dan memanjangkan janggut sepanjang genggaman
tanganadalahsunnah.Sedangkanmemendekkankurangdarinya
maka tidak boleh. Genggaman tangan yang dimaksud adalah
empat jarimemanjang kebawah daru ujung bibir. Sesuatu yang
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sunnah atau hanya mubah namun diperintahkan oleh seorang
sultan maka ia menjadi wajib. Dan itu berarti perintah untuk
seluruh kaum muslimin. Maka wajib memanjangkan janggut
segenggaman tangan di tempat-tempat seperti ini. Jika
kebalikannyamakameninggalkanwajib. Itumendekatimakruh.
Maka ia tidakbolehmenjadi imamdi suatumasjid.Namun jika
mencukur janggut bagi yang berada dimedanperang atau agar
tidak mendapatkan kedzoliman, agar bisa bertahan hidup atau
menyampaikanamarma’ruf,agardapatberkhidmatkepadakaum
muslimin, Islam dan agar dapat melindungi agamanya dan
kehormatannya, maka ia hukumnya boleh bahkan harus.
Hukumnya makruh bagi yang tidak mempunyai uzur syar’i.
Seseorang yang memelihara janggut yang lebih pendek dari
segenggam tangan dan mengira bahwa ia sedang melakukan
sunnahmaka ia menjadi bid’ah. Yakni merubah sunnah.Maka
melakukanbid’ah,dosanyalebihbesardarimembunuhorang.]
Jika ada seorang laki-laki dan perempuan yang baligh dan

berakal,lalumenikahlahmerekadanketikaditanyaapaitusifat-
sifatimandanmerekatidakbisamenjawabmakamerekabukan
muslim.Makamerekaharusdiajarkantentangimanlalunikahnya
harusdiulang,barulahnikahitumenjadishahih.Lihatbagianlima
puluhempatfardhu.
Jika ada seseorang yang memotong kumisnya, lalu orang

disampingnyaberkata “Itu tidakbagus”makaharusdiwaspadai
kekafiranorangyangberkatatersebut.Karenamemotongkumis
adalah bagian dari sunnah. Maka ia “yang berbicara” telah
meremehkansunnah.
Jikaadaseseorangyangmengenakansuteradarikakihingga

kepala dan ada orang yangmengatakan bahwa itu indah,maka
harusdiwaspadaikekufurannya.
Jikaadaseseorangyangtidurdenganmenselonjorkankakinya

kearahKiblah,meludahataubahkanbuangairkearahKiblah,
dandikatanyakepadanyabahwayangkamukerjakanituadalah
halyangmakruh,janganlahkamulakukan.Namuniamenjawab
dengan“Seandainyadosakusebesar ini”makaharusditakutkan
kekafiran orang tersebut. Karena ia telah meremehkan perihal
makruh.
Dan juga, jika ada seorang pembantu yang masuk kerumah

majikannya,lalumengucapkansalamkepadamajikannya,namun
orangyangdudukdisampingnyaberkata,”Diam,dasartidaktahu
adab. Tidak boleh kasih salam kemajikan!”maka ia termasuk
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kafir. Namun jika tujuannya adalah untuk mengajarkan sopan
santundanmemberisalammelaluihatimakajelasiatidakmasuk
kekafiran.
Dan jika ada seseorang yang sedangmengghibahi seseorang

dan orang disampingnya memperingatinya untuk tidak ghibah,
namun iamenyangkal,maka perilakunya inimembuatnya kafir
karenameremehkansesuatuyangharamdantidakmenjauhinya.
Jika ada seseorang yang berkata, “Jika Allahu te’ala

memasukkanku ke dalam surga tanpa dirimu, maka aku tidak
akan mau masuk” atau “Jika Allahu te’ala memerintahkanku
untukmasuksurgadenganfulan,makaakutidakmaumasukatau
bahkan Allahu te’ala memberikan surga kepadaku sekalipun,
namunakutetapinginmelihatwujudAllahute’ala”,makakata-
katatersebuttermasukkata-katakekufuran.Birgivimengatakan:
jikaadayangmengatakanbahwaMu’minun bihi itubertambadah
danberkurangmakaitukufur.Namunjikayangdimaksudadalah
keyakinandanpembenarannyamakaitubukan“termasukkufur”.
Karenabanyakdiantaraparamujtahidyangmengatakanbahwa
imanbertambahdanberkurang.
Jika seseorang mengatakan bahwa kiblat itu ada dua, yaitu

Ka’bahdanMasjidAl-Aqsha,makaiakafir.Birgivimengatakan,
“Jikakiblatituduamenurutsituasihariinimakakafir,namunjika
yangdimaksudituadalahAl-Aqshamerupakankiblatyanglama
dan kiblat yang sekarang adalah Ka’bahmaka itu bukan suatu
kekafiran.
Jika seseorang membenci atau mengutuk seorang alim, dan

yang dikerjakan itu tidak memiliki alasan maka patut ditakuti
kekufurannyaitu.
Jika seseorangmengatakanbahwa ibadah-ibadahkaumkafir

dan perkara yang tidak sesuai dengan Islam itu bagus dan
beritikadpadanyamakaiakafir.
Jika seseorang mengatakan bahwa tidak berbicara ketika

makanataubahkantidaktidurbarengdenganistrisaathaidatau
nifas adalah adat baik dari para Majisi, maka orang ini masuk
dalamkekafiran.
Seseorang jika ditanya, “Apaka kamu muslim ?” dan dia

menjawab“Iya sayamuslim.”Namun ia tidakbisamenjelaskan
perkaratersebutmakaiapunmasukkafir.
Paraulamapunmengatakanbahwajikaseseorangmengatakan

kepada kepada orang tua yang anaknya baru saja meninggal,
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“AnakmudiperlukanolehAllahute’ala.”makaiakafir.
Jika seorang wanita ditanya apa itu korset hitam yang

dikenakan dipinggangmu, dan ia menjawab itu adalah zunnar,
makaiakafirdansuaminyaharambaginya.
Mereka juga mengatakan bahwa seseorang yang memakan

makanan haram dan mengucapkan Bismillah, maka  ia kafir.
Birgivimengatakan “Jika yang dimaksud itu adalah haram aini
[khamar, hewan yang dipotong tidak sesuai dengan syariat,
bangkai]makaiakafir.Namuniaharuspahamapaituharamaini
sebelumnya.DenganbegituiatelahmenyebutnamaAllahdengan
lembut.Karenasemuaitumemangjelaskeharamnannya.Seperti
penjelasan para imam kita, seseorang yang mengucapkan
basmallah ketika ia makan makanan yang ia dapat dari
perampasan,maka ia tidak kafir.Karenamakanannya itu tidak
haram tapi pemerasannya lah yang haram”. Seseorang
mendoakansesuatuyangburukkepadaoranglain,“SemogaAllah
mencabutnyawamudalamkekafiran”,makaparaulamaberbeda
pendapat dalam perkara ini. Sebenarnya adalah para ulama
sepakat bahwa ia akan kafir jika menerima kekafiran dirinya
sendiri. Namun terhadap kekafiran orang lain beberapa
mengatakankafirjikaiasendirikafirataurelasekalipun.Tapijika
maksudnya bukan zholim atau kefasikan melainkan hanya
pengecamanagarazabnyakekaldandahsyatmakaiatidakkafir.
Birgavi “rahimahullah”mengatakan “Perlu kita pahami dengan
betulpenyataanini.KarenadalamkisahnabiMusa“alaihissalam”
diAl-Quranterdapatdalilmengenaihalini.”
Jika seseorang mengatakan, “Allahu te’ala tahu bahwa aku

tidak mengerjakan pekerjaan itu.” Padahal Dia tahu bahwa ia
melakukannya. Maka ia kafir. Dan dengan begitu ia telah
menyandarkannamayangburukkepadaAllahute’ala.
Jikaseoranglaki-lakidanperempuanmenikahtanpasaksilalu

merekamengatakanbahwaAllahu te’aladanRasul-Nyaadalah
saksi kami, maka ia berdua telah kafir. Karena rasulullah
“shallallahu alaihi wassalam” ketika masih hidup tidak
mengetahuihal-halyanggaib.Berkatabahwasayamengetahuihal
yanggaibmakaiakafir.
Seseorang jikaberkatabahwa sayamengetahui sesuatu yang

dicuridansesuatuyanggaib,makaiadanyangmempercayainya
telahkafir.Ataujikamengatakanbahwasayadiberitahujin,maka
tetapkafir.Paranabidanjinpuntidakmengetahuihal-halgaib.
Hanya Allahu te’ala dan orang-orang yang telah dihidayahkan
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oleh-Nyalahyangtahuhal-halgaib.
Jikaseseorangmengatakan,“Sayaakanbersumpahatasnama

Allahu te’ala untukmu” namun orang itu tidak menginginkan
sumpahmuatasnamaAllahute’ala,sayainginengkaubersumpah
atastalak,pembebasanbudak,kehormatandankesucian.Makaia
kafir.
Jikaseseorangmengatakanbahwawajahmumengingatkanku

padamalaikanpencabutnyawa,maka iakafir.Karenamalaikat
pencabutnyawaadalahmalaikatyangsuci.
Jika seseorangmengatakanbahwa tidakmendirikan salat itu

adalahperbuatanyangbaikmaka iakafir.Atau seseorangyang
mengajakoranglainsalatnamuniamengatakanbahwasalatitu
perkejaanayangsusah,makaiakafir.
Seseorang yang mengatakan bahwa saksiku adalah Allahu

te’ala yang ada di langit,maka ia kafir. Karena telahmengikat
Allahute’aladengansebuahtempat.PadahalAllahute’alatidak.
[BegitupulaorangyangmemanggilAllahute’aladengansebutan
ayah,makaiakafir.]
Seseorang mengatakan bahwa Rasulullah “shallallahu alaihi

wassalam”menjilat jari jemarinya setelahmakandanorang lain
yangmendengaritumengatakanbahwaitusebuahkebiasaanyang
burukmakaiakafir.
Jika seseorang mengatakan bahwa rejeki adalah dari Allah.

Namun seorang hamba juga harus bergerak, maka ini adalah
perkataansyirik.KarenaAllahute’alapulalahyangmenggerakan
hamba-hamba-Nya.
Jika seseorang mengatakan bahwa menjadi seorang Nasrani

lebihbaikdaripadamenjadiYahudi[yaknimenjadiseorangkafir
Amerikalebihbaikdaripadakominis],makaiakafir.Seharusnya
justru ia harus mengatakan bahwa Yahudi lebih buruk dan
berbahayadariNasranidanKristen.
Jika seseorang mengatakan bahwa menjadi kafir lebih baik

daripadapenghianatanmakaiakafir.
Seseorang yangmemberikan sedekah dari harta yang haram

dan mengharapkan pahala, dan orang yang menerimanya tahu
bahwa ituadalahhartayangharamdanmengucapkan“Semoga
Allah meridhoimu” maka pemberi dan penerima masuk dalam
kekufuran.
Jika seseorangmengatakan, “Apa yang sedang aku lakukan
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dalam majlis ilmu ini ?” atau “Siapa yang bisa melakukan
pekerjaanyangdisuruholehalimulama?atautidakmenghormati
fatwa-fatwa yang telah ditentukan atau bahkan “Apa gunanya
nasihat-nasihatdariparaulamaitu”,makaiakafir.
Orang-orangyangsedangberselisihdiantaramerekaberkata,

“Mari pergi ke pengadilan Islam” dan orang yang lain
mengatakan, “Saya tidak akan pergi kalau bukan polisi yang
membawakukesana,akutidaktahuhukumIslam”makaiakafir.
Jika seseorang mengatakan sesuatu yang menyebabkan

kekafiran, dan ada orang yang tertawa,maka yang tertawa pun
menjadi kafir. Namun jika tertawanya merupakan hal yang
dharurimakaiatidakkafir.
Jikaadaseseorangyangmengatakanbahwatidakadatempat

kosongolehAllah, atauAllahu te’alaberadadi langit.Maka ia
kafir.
Jika seseorang mengatakan bahwa arwah dari para syeikh-

syeikhselaluadadanmerekatahu,makaiakafir.Namunjikayang
dimaksudituadalahbahwaiaakanmunculmakaiatidakkafir.
Seseorang yangmengatakan bahwa dirinya tidak tahu Islam

dantidakinginmengetahuinyamakaiamenjadikafir.
Seseorang yang mengatakan,”Seandainya nabi Adam

“alaihissalam” tidak memakan gandum maka kita tidak akan
menjadi pendosa” maka ia kafir. Namun jika yang ia
katakan,”Kita tidak akan turun ke dunia.” Maka terdapat
perbedaanpendapattentangkekafirannya.
Jika seseorang mengatakan,”Adam “alaihissalam” adalah

penenunkain,makakitaadalahanak-anakpenenunkain”maka
iakafir.
Jika seseorang berbuat dosa kecil lalu dikatakan padanya

untuk bertaubat namun ia menolak dengan alasan bahwa
perbuatanituadalahdosakecil,makaiakafir.
Jikadikatakankepada seseoranguntukpergimenuntut ilmu

agamakepadaalimulamaatauuntukpergibelajardanmembaca
buku fiqihdan ilmuhal,namun iaberkata,”Apayangakanaku
lakukan dengan ilmu-ilmu itu.” Maka ia kafir. Karena itu
merupakan peremehan terhadap ilmu. Barang siapa yang
menghina dan menjelek-jelekkan kitab-kitab tafsir dan fiqih,
maka ia kafir.Danorang-orang yangmenghina danmenyerang
kitab-kitabberhargayangditulisolehpara imamempatmazhab
adalahkafiryangdisebutjugadenganilmuwanpalsudanzindiq.
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Jika seseorang ditanya, siapa nenek moyangmu? Apa
ummatmu?Siapaimammazhabmudalamitikaddanamal?Dania
tidakbisamenjawabnyamakaiakafir.
Paraulama jugamenyatakanbahwaorangyangmengatakan

sesuatuyangharamzatiyyah,sepertikhamardandagingbabiitu
halal dan yang halal zatiyyah itu haram maka ia kafir.
[Mengatakanbahwatembakauituharam,berbahaya]
Mengharapkan sesuatu yang haram disemua agama, atau

sesuatu yang jika dihalalkan maka akan bertentangan dengan
hikmahyangada,makaitusebuahkekafiran.Contohnyaadalah,
zina, sodomi, makan setelah perut kenyang, mengambil atau
makanbungabank.Mengharapkanagaranggur“wine”dihalalkan
bukanmerupakankekafiran.Karenaanggurtidakharamdisemua
agama. JikaAl-Quranal-Karimdigunakan sebagai candaandan
leluconmakaituadalahkekafiran.Seperticontoh,seseorangyang
berkata,“Yaa Yahya huzil kitaba bilquwwah” kepadaseseorang
yang bernama Yahya maka ia kafir. Karena ia telah membuat
candaandenganitu.SamahalnyadenganmembacaAl-Quranal-
Karimditengah-tengahbermainmusik,menyanyidanpermainan.
Adalah sebuah bencana jika seseorang baru saja tiba dan

mengatakanbismillah.Dan jika iamelihat sesuatu yangbanyak
dan mengatakan “Mahalakallah” maka ia kafir jika tidak
mengetahuimaknanya.
Danadalahsebuahbencanajikaadamengatakan,”Sekarang

sayatidakakanmencacimu.Merekatelahmemberinamamencaci
dengandosa”.
Danjugaadalahsebuahbencanajikaadamengatakan,”Kamu

telanjang seperti Jibril.” Karena ia telah membuat candaan
terhadapmalaikat.
Seseorang yang bersumpah atas nama benda selain Allahu

te’alamaka itu haram.Dan seseorang yangmengatakan bahwa
orang yang berbuat haram maka ia tidak murtad dan kafir.
Padahalmengatakanbahwayangharammansusunalaih“haram
yangtelahdijelaskandengangamblangdalamayatAl-Quranatau
hadistsahih”ituadalahhalalsajasudahmenjadikekufuran.
Danjugaorangyangbersumpahdenganmenggunakanwallahi

untuk benda seperti kepalaku atau kepala anakku,
contohnya,”Wallahi demi kepala anakku...” maka perlu
dikhawatirkankekafirannya.

–50 –



HUKUM-HUKUM ISLAM

Perintah dan larangan yang diterangkan dalam agama Islam
disebut juga Hukum-hukum Islam atau Islam. Ada delapan
hukum-hukumIslam:Fardhu, Wajib, Sunnah, Mustahab, Mubah,
Haram, Makruh dan Mufsid.
FardhuadalahperintahdariAllahute’ala.Yaituperintahyang

disampaikandengandalilyangjelasdantidakmeragukan.Yakni
yang telah dipahami dengan jelas dariAl-Quran al-Karim.Dan
orang-orang yang tidak mengimani dan menaruh perhatian
terhadapnyamaka ia kafir. Contohnya adalah Iman,Al-Quran,
wudhu,salat,puasa,zakat,pergihajidanmandibesardarihadast
besar.
Fardhuadatigamacam:Fardhudaimi,Fardhumuwaqatdan

Fardhualalkifayah.Fardhudaimiadalah“amantu billahi” sampai
akhiryangkitahafal,kitaketahuimaknanya,kitaimanidanjuga
kitaselaluberitikadkepadanya.Fardhumuawaqatadalahfardhu
yang kita lakukan ketika datang waktu untuk amalan tersebut.
Sepertimendirikansalat,puasaRamadandanbelajarilmuagama
dan ilmu pengetahuan umum sesuai sanadnya. Fardhu kifayah
adalahfardhuyangakanterlaksanajikaadasatuorangdarilima
puluh atau seratus orang yang mengerjakan amalan tersebut.
Seperti menjawab salam. Salat jenazah, memandikan jenazah,
belajarnahwudansharaf,danmenjadihafidz,belajarilmuwujub
danbelajarilmuagamadanilmiahlebihdariyangdiperlukan.
Dan juga dalam satu fardhu terdapat lima fardhu. Fardhu-

fardhuiniadalahIlmufardhu,Amalfardhu,Mikdarfardhu,Itikad
fardhu, Ikhlas fardhu dan Inkar fardhu. Inkar fardhu adalah
kekufuran.
Wajib adalah hukum yang diperintah oleh Allahu te’ala.

Hukumyang jelaswalaupundidasaridalilyangsyubhat.Barang
siapayang tidakmempercayaiyangwajib ia tidakkafir.Namun
bagi yang tidak melaksanakan akan disiksa di neraka. Contoh
amalan yang hukumnya wajib adalah salat witir, membaca doa
qunut,berkurbanketikaIdulAdha,membayarzakatfitrahketika
IdulFitridansujudketikadibacakanSujudtilawah.Dalamwajib
terdapat empatwajib dan satu fardhu. Ilmuwajib,Amalwajib,
Mikdarwajib,ItikadwajibdanIkhlasfardhu.Riyaatasyangwajib
danfardhuadalahharam.
Dan sunnah adalah amalan yang pernah ditinggalkan oleh
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Rasulullah“shallallahualaihiwassalam”dalamsatuatauduakali.
Barang siapa yang meninggalkannya maka tidak akan diazab.
Namun jika ia meninggalkannya tanpa uzur dan terus menerus
maka akan jauhdari kemuliaandanpahala. Seperti bermiswak,
mendirikan salat tepat waktu dan berjamaah, memberi makan
kepadapasangandimalampertamadanmenyunatianaknya.Ada
tigamacamsunnah:Sunnahmuakkadah,Sunnahghairimuakkad,
Sunnahkifayah.
Amalan sunnah muakkad contohnya adalah salat sunnah

qobliyah subuh, sunnah qabliyah dan ba’diyah dzuhur, sunnah
maghrib dan sunnah ba’diyah isya. Itulah contoh sunnah
muakkad.Adajugadariparaalimyangmengatakanbahwasalat
sunnah subuh adalahwajib. Jangan tinggalkan sunnah ini tanpa
uzur.Bagisiapapunyangtidakmenyukainyamakaiakafir.
Sunnahghairimuakkadadalahsepertisalatsunnahashardan

sunnahqobliyah isya. Jika ini sering ditinggalkanmaka ia tidak
membutuhkan apapun. Jika ditinggalkan seluruhnya tanpa uzur
makaakanmenyebabkanjauhdarikemuliaandansyafaat.
[Dijelaskan dalam Halabi dan Quduri bahwa amal ibadah

dibagi dua, Faraidh dan Fadhail. Fadhail atau Ibadah Nafilah
adalahibadah-ibadahyangbukanfardhuatauwajib.Salatsunnah
rawatiblimawaktuadalahnafilahdaniamelengkapikekurangan
yang ada pada fardhu-fardhu. Yakni menutupi kesalahan dan
kekuranganyangdilakukandalamfardhu.Dansunnahbukanlah
pengganti salat fardhu yang tidak dilaksanakan. Melaksanakan
sunnah tidak bisa menolong orang yang meninggalkan fardhu-
fardhu dari neraka. Sunah yang dilakukan oleh orang yang
meninggalkanfardhutanpauzur,tidaklahbenar.Danjugawajib
berniatuntukmelaksanakansunnahyang tidakcacat.Jika tidak
diniatkanmaka ia tidak bisamendapat pahala sunnah tersebut.
Olehkarenaitubagiorangyangtidakmelaksanakansalatselama
bertahun-tahun,makaketikahendakmelaksanakansunnahyang
empat waktu diharuskan untuk niat melaksanakan salat qadha
fardhupertamanyadan juga salat sunnahpadawaktu itu.Maka
jikaiaberniatseperti itu iatelahmelaksanakansalatqodhodan
jugasalatsunnahnya.Jadisunnahnyatidaktertinggalkan.]
Sunnah alal kifayah akan terlaksana jika satu dari lima atau

sepuluh orang melaksanakannya. Seperti memberi salam, itikaf
danjugamembacabasmalahsebelummelakukanpekerjaanyang
baik.
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Ada tiga kerugian yang didapat jika Basmalah tidak dibaca
sebelummakan:1-Syaitanakanmakanbersamanya.2-Makanan
yangmasukkebadantidakbermanfaat.3-Tidakadakeberkahan
dalammakanannya.
JikaBasmalah diucapkanmaka ada tigamanfaat: 1- Syaitan

tidakakanbisaikutmakan.2-Makananyangmasukakanmenjadi
kesembuhan. 3- Makanannya menjadi berkah. [Jika ia lupa
membaca basmalah ketika hendak makan maka ia harus
membacanyaketikaiaingat.]
ArtidarimustahabadalahbahwaRasulullah“shallallahualaihi

wassalam”melakukannya sekali atau dua kali dalam hidupnya.
Barangsiapayangmeninggalkannyamakatidakakankenaazab
dancelaan.Juga tidakakandijauhkandari syafaat.Namunbagi
yang melakukannya akan ada pahala yang banyak. Contohnya,
sepertimelaksanakan salat sunnah, puasa sunnah, umroh, pergi
hajisunnahdanmemberikansedekah.
Mubah adalahketika dikerjakandenganniat baikmaka ada

ganjaran pahala dan sebaliknya ketika diniatkan dengan buruk
makaadaazabdalamnya.Jikaditinggalkanmakatidakadaazab.
Contohnyasepertiberjalan,duduk,membelirumah,makandari
makananyanghalal,memakaipakaianyangsesuaidenganajaran.
Sedangkan haram adalah sesuatu yang jelas-jelas dilarang

Allahute’aladalamAl-Quranal-Karim-Nya.Yaknisesuatuyang
dikatakan,”Janganlah kalian lakukan!” Seseorang yang tidak
berimandanmengacuhkanhalyangharammakaiakafir.Orang
yang percaya padanya namun tetap melakukannya maka tidak
kafir, melainkan fasik. [Ketika sedang menjelaskan
kepemimpinan“imam”IbnuAbidin“rahimahullah”mengatakan
“Janganlah salat dibelakang imam yang fasik. Fasik itu artinya
melakukan dosa besar seperti, minum anggur, berzina dan
memakan bunga bank. [Melakukan dosa kecil secara terus
menerus juga merupakan dosa besar.] Janganlah salat Jumat
dibelakang khatib yang fasik di masjid-masjid yang biasa
dilakukan salat Jumat, pilih dan salatlah di masjid imam-imam
yangsholih.Wajibuntukmengkhianatidanmembencikefasikan.
Walaupuniasangatalimmakajanganlahdijadikanimam.Jikaia
dijadikan imam maka itu sama dengan menghormatinya.
Menjadikanimamdariorangyangfasikdanyangtidakbermazhab
adalahmakruh setiap saat. Berlindung dari hal-hal yang haram
disebutdenganTakwa.Danberlindungdarihal-halyangsyubhat
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kehalalan dan keharamannya disebut dengan Wara.
Meninggalkansuatuyanghalaldemiuntuktidakmasukkedalam
kesyubhatan disebut dengan Zuhud. Seseorang yang beriman
disaatpeperanganwajibberhijrahmasukIslam”]
Haram ada duamacam: PertamaHaram li Aynihi dan yang

keduaHaram li gayrihi.Yangpertamaiaadalahharamdanakan
terusharam.Sepertimembunuhorang,zinadansodomi,minum
khamardanalkohol,berjudi,makandagingbabi,danperempuan
danwanita yang keluar rumah dengan kepala, tangan dan kaki
yang terbuka. Barang siapa yang membaca basmalah dan
beritikad sesuatu yang halal ketika melakukan dosa tersebut,
yaknitidakmengacuhkanapayangtelahAllahute’alaharamkan
maka ia kafir. Namun jika ia percaya dengan semua itu dan
melakukannya dengan rasa takut kepada Allah dan azab-Nya
makaiatidakkafir.Namuniapantasuntukdiazab.
Haram li gayrihi adalah hal-hal yang tidak haram namun

karenaiadidapatidengancarayangharammakaiaharam.Seperti
seseorangyangmasukkedalamkebunorang laintanpa izindari
pemiliknya lalu memetik buah dan memakannya, juga seperti
mencuri barang-barang rumah dan hartanya. Seseorang yang
melakukan hal ini dan juga mengucapkan basmalah atau halal
insya Allah maka ia tidak kafir. Barang siapa yang mengambil
harta seseorang seberat gandum sekalipunmaka di hari kiamat
makapahalanyaakansegeradiambilsebanyakpahalasalattujuh
ratus rakaat yang diterima dari orang tersebut. Berlindung dari
kedua macam haram ini lebih banyak pahalanya daripada
melakukanibadah.
Makruhadalahsesuatuyangmembuatpahaladariamalibadah

hilang.Makruh juga ada duamacam: Karahat tahrimiyyah dan
Karahattanzihiyyah.
Karahattahrimiyyahadalahmeninggalkanyangwajib.Dekat

dengan haram. Sedangkan Karahat tanzihiyyah adalah
meninggalkan sunnah. Dekat dengan halal. Seseorang yang
melakukan karahat tahrimiyyah maka dia akan berdosa jika
dilakukandengansengaja.Layakuntukdiazabdineraka.Jikaitu
beradadidalamsalatmakasalatituwajibdiqadha.Namunjikaia
lupa maka harus sujud sahwi. Maka hukum qadhanya hilang.
Sedangkanbagiorangyangmelakukankarahattanzihiyyahmaka
tidak ada azab baginya. Namun jika ia memaksakan kehendak
makaiadijauhakandaripahaladankemuliaan.Memakandaging
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kuda dan sisa-sisa dari kucing dan tikus, sama seperti menjual
anggurkepadaorangyangmemproduksianggur.
Mufsidadalahhal-halyangmenghanguskanamaldariakarnya.

Yakni seperti merusak iman, salat, nikah, haji dan zakat,
pembeliandanpenjualan.
[Seorangmuslimyangmelakukan fardhu,wajibdan sunnah-

sunnah dan juga meninggalkan suatu yang haram dan makruh
makadiakhiratdiaakandiberiAjr,yakniPahala,yaknibalasan.
Dan seorang muslim yang melakukan sesuatu yang haram dan
makruh,lalumeninggalkanfardhudanwajib-wajibnyamakadosa
akan dituliskan padanya. Berlindung dari sesuatu yang haram
pahalanyalebihbesardarimelakukanfardhu.Pahaladarisesuatu
yangfardhulebihbanyakketimbangmenjauhihalyangmakruh,
daninipunsamadenganpahalasunnah.Didalamhalyangmubah,
Hayrat danHasanat adalah sesuatu yang disukai Allahu te’ala.
Makabagiyangmelakukannyaakanmendapatpahala,walaupun
lebihkecildaripadapahalasunnah.DandisebutdenganKurbah
bagi orang yang melakukannya dengan mengetahui bahwa ada
pahaladidalamnya.
KarenaAllahu te’alaMahaPengasihkepadaparahambanya

maka Ia mengirimkan agama yang membawa ketenangan dan
kebahagiaan. Agama yang terakhir adalah agamaMuhammada
“shallallahualaihiwassalam”.Sedangkanagamayanglainsudah
dirubah oleh orang-orang yang jahat. Seorangmanusia baik itu
muslim atau kafir yang hidup sesuai dengan agama ini dengan
sadaratautidaksadarmakaiatidakakanmenghadapimasalahdi
duniaini.Iaakanhidupdalamketenangandankeceriaan.Saatini
orang-orangkafir diAmerikadanEropaberusahahidup sesuai
denganagamaini.Namunpahaladanbalasankebaikantidakakan
diberikankepadaorangkafirdiakhirat.Jikaseorangmuslimyang
mencobainidanniatuntukhidupsesuaituntunanIslammakaia
akanmenemukankebahagiaanyangkekaldiakhirat.]
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BANGUNAN ISLAM

Bangunan Islam ada lima. Yakni Islam dibangun atas lima
perkara. Yang pertama adalah membaca kalimat syahadat,
mempelajarimaknanyadanberimanpadanya.Yangkeduaadalah
salat lima waktu pada waktunya. Yang ketiga adalah puasa di
bulanRamadan.Yangkeempatadalahjikasudahmenjadifardhu
makamembayarzakatdanushursetahunsekali.Danyangkelima
adalahsekaliseumurhidupnaikhajijikamampu.[Melaksanakan
limaperintahAllahute’alainidanmenjauhihal-halyangharam
disebutdenganIbadah.Barangsiapayangtidakmemenuhisyarat
wujubdanad’amakahajinyapatutdiulangdanmenjadi ibadah
sunnah. Melakukan ibadah yang menjerumuskan kepada
perbuatanbid’ahdanharamadalah tidakboleh. ImamRabbani
“Kuddisesirruh”dalammaktubke29,123dan124dan(Abdullah
Ad-Dahlawi quddisa sirruh) dalam Makamat Mazhariyyah
maktub ke 26 tidak mengizinkan untuk pergi haji sunnah dan
umrah.Ketikamenjelaskanmakamzuhuddarimakamatasyroh
dalam Nasyiru mahasin “Ketika seorang alim besar dan wali,
Imam Nawawi ditanya,”Kamu melaksanakan sunnah sangat
banyaksekali.Namunkamumeninggalkannikahyangmerupakan
sunnah yang besar, kenapa ?” Ia menjawab,”Aku takut
melakukanbanyakhal-halyangharamketikasedangmelakukan
satu sunnah.”. Imam Yahya Nawawi wafat pada tahun 676 di
Syam. Prof. Habibur rahman, 1401 [1981 M seorang dekan di
universitasCami Hababiyyah ketikasedangpergihaji,iamelihat
salatyangdipimpinoleh imamyangmenggunakanspeaker, lalu
ketika iamemutuskanuntuk salat sendirimaka ia pundiborgol
dan dipenjara, dan ketika ditanya ia menjawab bahwa seorang
imamyangsalatmenggunakanspeakeradalah tidakdibenarkan
dalam agama. Dan akan dicegah untuk melaksanakan haji dan
dimintauntukpulang.
Sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia dimana pun berada

adalah mempelajari agama dan imannya. Dahulu agama bisa
dipelajari dengan mudah dari para alim ulama. Namun karena
sekarangadalahakhirzamanmaka tidakadahakikialimulama
dimanapun.Orang-orangyangjahildanorang-orangyangdungu
menyebar diberbagai tempat dengan label ulama. Karena
sekarang satu-satunya solusi agar bisa belajar keimanan dengan
benar adalah dengan membaca buku-buku para ulama ahlu
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sunnah.AdalahsebuahihsandariAllahute’alabisamenemukan
buku seperti itu.Paramusuh Islammempelajariuntukmerusak
para pemuda dan menyebarluaskan buku-buku yang rusak
tersebut. Sangat sulit untuk menemukan dan membaca buku
agama hakiki. Para pemuda sudah terjerat dengan berbagai
permainandanjauhdarimembacadanmencaribukuyanghakiki.
Kita melihat bahwa pemuda tidak memikirkan sesuatu selain
permainan.Penyakitinimenyebardariparapemuda.Paraibudan
ayahnyawajibmelindungi anak-anaknyadaripenyakit ini.Oleh
karena itu mereka wajib untuk membiasakan mereka untuk
berdakwahdanmembacakitab.Olehsebabitupulamerekawajib
mencegah anak-anak dari permainan yang berbahaya tersebut.
Bahkan kita melihat anak-anak sahabat kita yang lupa untuk
makan karena permainan yang berbahaya tersebut. Anak-anak
yang seperti ini mustahil untuk naik kelas walaupun mereka
membacabuku-bukupelajaran.Paraorangtuadiwajibkanuntuk
membiasakananak-anaknyauntukmenjadihakimdanmembaca
buku.OlehkarenaituwajibmembacabukuAkhlaq Islam.Maka
orang yang membacanya maka ia akan belajar keislaman dan
keimananya, dan juga mengerti apa yang sedang direncanakan
para musuh Islam. Jika para orang tua tidak melaksanakan
kewajiban ini maka akan menghasilkan pemuda yang tidak
beragamadanberiman,danakanmerugikanbangsadannegara
kita.
Perkarapentingyangperludiperhatikanolehparaorangtua

adalah perkaramenutup aurat.Kitamelihat para pemuda yang
menampakkan auratnya dari lutut sampai ke pusar diantara
mereka yang bermain permainan yang berbahaya itu.Menutup
auratdalamagamaIslamadalahfardhuyangpenting.Orangyang
meremehkan hal ini bisa kehilangan imannya. Kaum muslimin
pergi ke masjid untuk mendapatkan pahala dari salatnya atau
untuk mendengarkan ceramah. Pergi ke masjid walau tidak
dengan niat seperti itu pun mempunyai pahala yang banyak.
Tempat pergi orang-orang yang menampakkan auratnya itu
bukanlah masjid melainkan tempat maksiat. Semua buku
menjelaskanbahwapergiketempatmaksiatadalahsebuahdosa.
Orang-orang yang pergi ke masjid-masjid seperti ini maka ia
sebenarnya pergi ke tempat maksiat, dan akan berdosa. Dan
barang siapa yang pergi ke masjid seperti ini maka ia tidak
mendapatkan pahala melainkan dosa. Ketika orang-orang yang

–57 –



terbuka auratnya pergi ke masjid maka itu menjadi penyebab
orang lain berbuat dosa. Sebagaimana menampakkan aurat
merupakandosabesarmakamelihatauratpunmerupakandosa
besar.Olehkarenaitubagikaummusliminyangpergikemasjid
seperti itu maka ia tidak akan mendapatkan pahala melainkan
dosa,jugamenjadipenyebabkemarahanilahi.]

BAB SALAT

Adaduabelasfardhusalat:tujuhdiantaranyadiluardanlima
sisanyadidalamsalat.

Yangadadiluarsalat:bersihdarihadast,bersihdarinajis-najis,
menutupaurat,menghadapkiblah, sudahmasukwaktunya,niat
dan takbir iftitah. Dan yang ada didalam salat: qiyam; qiroah,
dalamsetiaprakaatruku’,duasujud,danduduktasyahudakhir.
Fardhu yang ada didalam salat disebut dengan Rukun.
Meletakkankeningdanjari-jarikakikelantaiadalahfardhu.

Yangdimaksuddenganbersihdarihadastadalahmengambil
wudhuatau jika ia junubmakamandi junub, jikadalamkondisi
tidak ada air maka tayamum. Bersih dari hadast bisa lengkap
dengantigaperkara:

Melakukan istinja dan istibra dengan hati-hati, tidak
meninggalkan bagian apapun dalam mencuci dan mengusap
kepalayangmerupakanbagianfardhu.

Bersih dari najis-najis juga lengkap dengan tiga perkara:
membersihkan pakaian yang dipakai ketika salat dari najis.
Membersihkan badan ketika hendak salat. Dan membersihkan
tempat yang akan digunakan salat. [Buka bagian terakhir dari
fardhuyanglimapuluhempatuntukcairanberalkohol!]

Menutupauratjugaakanlengkapdengantigaperkara:dengan
menutup bagian dari bawah perut sampai lutut bagian bawah
dalammazhabHanafi.Untuklaki-lakimenutupkakiketikasalat
merupakansunnahsepertiyangditulisdihalaman419.

Bagi wanita yang merdeka adalah dengan menutup dan
membungkus seluruh anggota badan kecuali wajah, telapak
tangandandisaturiwayatlainkaki.

Sedangkanbagibudakwanitaadalahdenganmenutupbagian
daripunggung,dadasampailututbagianbawah.[Bagiwanitayang
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berjalandengankepala, tangandankakinya tidak tertutup atau
tertutuptapidenganpakaianyangsempitdantipismakaiatelah
berbuatharam.Begitujugabagilaki-lakiyangmelihatnya.Barang
siapa yang menganggapnya itu tidak haram maka imannya
dipertanyakandanmenjadimurtad.]
Menghadap kiblah ada tiga perkara yang melengkapinya:

menghadapkiblah.
Mengarahkandadanyakearahkiblathinggasalatselesai.
MerendahkandiridihadapanAllahute’ala.
Danwaktu salat terpenuhi dengan tiga perkara:mengetahui

awaldanakhirwaktu salat.Dan tidakmelaksanakan salatpada
waktuyangdimakruhkan.
Niat dilakukan dengan mengetahui apa salat yang akan

dilakukan itu salat fardhu, wajib, sunnah, atau mustahab, lalu
disebutdalamhatidanmembersihkanperkara-perkaraduniadari
hati.SalatwitirituwajibhukumnyamenurutimamHanafi,namun
menurut imam Maliki dan Syafii itu adalah sunnah.
[Meninggalkan salat witir bagi muslim yang bermazhab Maliki
adalahbolehdalamperkaraalharaj.]
Bagi laki-laki takbir iftitah terlaksana dengan mengangkat

kedua tangan sampai ke telinga dan menyatakan dalam hati
bahwadirinyasiapdansadar.
Qiyam akan terlaksana dengan tiga perkara: berdiri

menghadap kiblah, tunduk melihat tempat sujud, dan tidak
bergoyangkekanandankiriketikaqiyam.
Qiraat juga akan terlaksana dengan tiga perkara: membaca

dengan lantang pada saat-saat jahran, membaca dengan pelan
sependengaransaatsirrandanmembacadenganpelafalanhuruf-
huruf yang benar. Juga dengan mendalami makna-makna yang
terkandung dalam bacaan Al-Quran al-Karimnya. Dan juga
membaca dengan tajwid yang sahih. [Takbir yang dilantangkan
ketikasalat,semuabacaan-bacaanyangadadalamsalatdanjuga
azanharusdibacadenganbahasaArab.Makakitaharusbelajar
dariparahafidzyangmengetahuibahasaArab,agamaIslamdan
yang menjalankan apa yang ditulis dalam kitab-kitab para
mazhab.Al-Quranal-Karimyangditulisdenganbahasalatintidak
bisadibacadenganbenar.Akankurangdansalah.Al-Quranal-
Karim itu tafsirnya yang disusun. Bukan terjemahannya. Al-
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Quran berbahasa turki yang disebutkan oleh orang yang tidak
beragamadanbermazhabitusesuatuyangtidakbenar.Salahdan
merusak. Setiap muslim wajib pergi ke tempat pengajaran Al-
Quran,lalubelajarhuruf-hurufIslamdenganbegituiaakanbisa
membacaAl-Qurandandoa-doadenganbenar.Makasalatyang
didalamnyadibacadenganbenarmakaakanditerima.Taghribus
Sholah mengatakan, “Jika bacaan seseorang dalam salat tidak
sesuai denganbacaan sembilan alimulamanamunhanya sesuai
denganbacaansalahsatualimsaja,makatidakbolehmengatakan
bahwasalatnyaituditolak.”]
Rukuk terlaksana dengan tiga perkara: menunduk dengan

sempurna ke arah kiblah. Pinggang dan kepala sejajar. Diam
dengantumaninah.
Sujud juga terlaksana dengan tiga perkara: bersujud untuk

sunnah.Kening dan hidung diletakkan dilantai danmenghadap
kiblah dengan rapih. Serta dilakukan dengan tumaninah.
[Walaupun seseorang yang sehat diperbolehkan untuk sujud
denganjarakduapuluhlimasentimeterdarilantai,tapiituadalah
sesuatuyangmakruh.KarenaRasulullahdanparasahabatsama
sekalitidakpernahsujudsepertiitu.Jikaiasujudlebihtinggidari
itumakasalatnyatertolak.]
Duduk tahiyat akhir terlaksana dengan tiga perkara juga: 1-

Bagilaki-lakiuntukdudukdiataskakikirinyadengankakikanan
ditekuk, untuk perempuan adalah dengan tawarruq, yakni
meletakkanbujurkelantaidanmengeluarkankeduakakikearah
kanan.2-Membacatahiyatdenganserius.3-Membacashalawat
danduadiakhir.Untukdzikirdandoayangdibacasetelahsalat
bisadilihatdihalaman251.
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BAB GHUSL

Fardhu dalam ghusl ada tiga di imamHanafi, lima di imam
Maliki, dua di imam Syafii dan satu di imam Hambali. Dalam
imamHanafi:
1-Memasukkanairkedalammulut sekali.Membasahi celah-

celah gigi dan gusi dalam adalah fardhu. [Seseorang yang
mengikutimazhabimamHanafi,seseorangtidakakanmenambal
dan melapisinya dalam keadaan tidak darurat. Tapi ia akan
memasang gigi palsu dan ketika ia akan berwudhu maka akan
dilepaslaluberwudhu.Namunjikadalamkeadaandaruratmaka
boleh menambal atau melapis giginya. Namun baginya wajib
untukberniat“Akumengikutimazhab imamSyafiidanMaliki”
ketikahendakmandidanberwudhu.]
2-Memasukkanairkedalamhidungsekali.
3- Membasahi seluruh badan satu kali. Membasuh anggota

tubuh yang tidak ada uzur merupakan fardhu. Jika salah satu
anggotatubuhyangberhalanganyaknidengansuatusebabtidak
terbasuhmakaitudimaafkandanmandinyapunshahih.
DalamDarul Muhtar disebutkan bahwa makanan-makanan

yangtersisadiantaragigiatauronggagigitidakakanmenghalangi
keshahihan ghusl tersebut. Fatwanya seperti ini. Karena bagian
bawahnya itu sudah basah.Namun jika yang tersisa itu sesuatu
yang padat maka bisa menghalangi keshahihannya. Dan inilah
yang benar. Ketika menjelaskan perkara ini Ibnu Abidin
“rahimahullahtaala”berkatadalambukuHulasah bahwaitutidak
menghalanginya.Karenaair itumengalirmakaberarti iamasuk
kebawah makanan tersebut. Namun jika diketahui bahwa air
tersebut tidak masuk maka menurut beberapa ulama itu baru
menghalangikeshahihanghusltersebut.BukuHilyahmenjelaskan
gamblang tentang ini. Jikamakanan yang tertinggal dimulut itu
menjadikerasmakaghuslmenjadi tidakshahihkarenaair tidak
bisa menembusnya. Karena disitu tidak ada hal yang dharuri.
[Yaknibukansesuatuyangberasaldaridirinyasendiri.]Danjuga
tidakadaharajdalammembersihkanbagianiniataubadan.

Halabi saghirmenyatakanjikadiantaragigiseseorangadaroti,
makananatausesuatuyanglain lalu iamengambilwudhughusl,
maka menurut fatwa-fatwa gushlnya shahih walaupun ada
keraguan bahwa airnya masuk kebawah makanan tersebut.
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Karenaairitumengalirmakaiaakanmelewatidasarnya.Fatwaini
tertulis di Hulasa. Menurut beberapa alim ulama jika yang
tertinggalitusesuatuyangkerasmakaghuslnyatidaksah.Seperti
yang ditulis dalam buku Zahira. Dan inilah yang lebih benar.
Karenaiatidakmelewatibawahsesuatutersebut.Danjugatidak
terdapatdharuridanharaj.
DalamDarul Muntaqa dijelaskanbahwaadaalimulamayang

menyatakan bahwa ketika ada sisa makanan dilubang gigi
seseorang maka ghusl-nya sah, tapi ada juga yang menyatakan
tidaksah.Agar lebihbaikmakamakanan ituharusdikeluarkan
terlebihdahulu. SebagaimanakomentarTahtawidalamMaraqil
Falah disebutkanbahwajikaadasisamakanandilubanggigiatau
diantara gigi maka ghusl orang tersebut sah. Karena air itu
mengalir maka ia merembas kesemua tempat. Namun jika sisa
makanantersebutmenjadikerasmakaiabisamenghalangighusl.
DaninilahyangditulisdidalamFathul Qadir.
SedangkandalamBahrur Raiq dijelaskanbahwajikaadasisa

makanan dilubang gigi atau diantara gigi maka ghusl orang
tersebut sah.Karenaair itu lembutmaka iamerembaskesemua
tempat. Dan inilah yang ditulis didalam Tajnis. Syadrusyahid
Husamuddin menyatakan bahwa ghusl-nya tidak sah. Ia harus
dikeluarkan dahulu lalu disiram air bagian dalam gigi tersebut.
Mengeluarkannyalalumenyiramnyaakanlebihbaik.
DalamFatawa Hindiyyah dijelaskan juga bahwa pernyataan

“jikaadasisamakanandilubanggigiataudiantaragigimakaghusl
orang tersebut sah” ini lebih benar. Dan inilah yang ditulis
didalamZahidi.Namunmengeluarkannyalalumenyiramnyaakan
lebih baik.Kadihan jugamengatakanbahwadalamNatifi ghusl
yangdilakukanketikamasihadamakanansisadigigitidakakan
sempurna. Harus mengeluarkannya lalu menyiram bagian
bawahnya.
Dalam Al Majmu’ah Zuhudiyyah juga mengatakan bahwa

makanyangtertinggaldicelah-celahgigi itubaik itusedikitatau
banyak telah mengeras seperti adonan yang menghalangi air,
makaiapunmenghalangighusltersebut.ItutertulisdalamHalabi.
Tidak bisa dikatakan “Tidak ada halangan dan kesulitan dalam
mengeluarkan makanan yang tersisa tersebut. Sedangkan
tambalandanlapisanitutidakbisadilepas.Adahalanganuntuk
melepaskannya”. Benar ada halangan. Namun jika perbuatan
yang dilakukan menyebabkan halangan maka ini menjadi uzur
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untuk mengikuti mazhab yang lain. Tidak ada uzur untuk
meninggalkan fardhu. Agar fardhu ini terlaksana tidak harus
mengikutimazhab yang lain tapi cukup dengan adanya dharuri
danhalangandisaatyangbersamaan.Jikadikatakan“Menambal
dan menutup gigi adalah untuk mencegah sakit dan kerusakan
gigi.Untuk ituapakah tidakadadharuri ?”,maka jawabankita
adalahsyaratuntuksesuatuyangdharuriadalahtidakmengikuti
mazhabyanglain.
Pernyataan“Hukummenyiramgigiketikasedangghusladalah

denganmenyiram bagian luarnya saja” adalah pernyataan yang
tidak sesuai dengan Islam. Tahtawi dalam buku Imdad
mengatakan bahwa “Seseorang yang sudah berwudhu lalu
menggunakankhuf,danbeberapasaatkemudianwudhunyabatal.
Maka batalnya wudhu itu bukan ke kaki lagi, melainkan khuf-
nya”. Penyataan yang dimaksudkan kepada wudhu dan khuf
dalamkitab-kitabinidijadikanfatwatiruanuntukpembungkusan
gigi dan ghusl menurut pendapat mereka sendiri. Padahal
menyamakan gigi yang ditambal dan dibungkus dengan jenggot
yanglebatitutidaklahbenar.Karenaketikaberwudhutidakwajib
untukmengusap kulit yang berada dibawah jenggot yang lebat,
sedangkan dalam ghusl itu wajib untukmencuci kulit yang ada
dibawah itu. Bagi seseorang yangmengatakan bahwa “mencuci
kulit jenggotyang lebat saatmengambilwudhu itu tidak fardhu
makadalamghuslpunjugabegitu”,makaiatidakakanmencuci
bagian bawah jenggotnya tersebut ketika ghusl. Dengan begitu
ghusl orang-orang yang melakukan dan mempercayai hal ini
tidaklahsah,makasalatnyapuntidaksah.
Menyamakan pembungkusan dan penambalan dengan

pemolesankrimdikakiyangterlukaataubahkanpembalutdari
kayuataugipsyangdipasangkanditempatyanglukaataupatah,
itutidaksesuaidenganapayangadadibuku-bukufiqih.Karena
melepaskan itu dari bagian tubuh yang luka atau patah itu
merupakan suatu halangan dan kerugian maka ia tidak perlu
mengikutimazhabyanglain.Makakarenatigasebabinimencuci
bagianbawahnyasajasudahsah.
Karena manusia bebas untuk menentukan untuk tidak mau

mencabut gigi yang membuat sangat sakit, atau menggantinya
dengangigitiruanyangbisadikeluarkanataubahkanmemasang
gigi palsu setengah ataupun seluruhnya, tapi malah mau
menambalataumemasanggigibungkusataugigisambung,namun
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itu semua bukanlah hal yang dharuri. Mengatakan bahwa itu
adalahdharuripuntidakmenjadipenyebabcukupnyaterlaksana
dengan hanya membasahi bawahnya saja. Karena mereka
mungkin untuk mengikuti mazhab lain. Maka siapapun tidak
berhak untuk menghina orang yang mengatakan bahwa ini hal
dharurilalumengambildasardarikitab-kitabfiqihdanmengikuti
imamSyafiidanimamMaliki.
Penyebabutamayangmembuatmanusiamelakukansesuatu,

yakni sebab yang diluar kemampuan manusia tersebut disebut
denganDharuri.Keharusandalamperintahdan larangan Islam,
lukayangsangatberbahayaataubahkanmasalahhidupdanmati
dan juga rasa tidak bisa berbuat apa-apa, semua itu adalah
dharuri. DanHaraj adalah kesulitan yang didapat dari sesuatu
yang menghalangi suatu fardhu atau menyebabkan untuk
melakukan sesuatu yang haram. Perintah dan larangan Allahu
te’ala disebut juga dengan Hukum-hukum Islam. Ketika akan
ditentukan suatu hukum dari hukum-hukum Islam ini, yakni
ketika seseorang melaksanakan perintah atau berlindung dari
perbuatanyangharammakaiaharusmengikutihukumyangtelah
ditentukanolehimammazhabnya.Jikadikarenakansuatusebab
orang itu kesulitan dalam melaksanakannya maka ia harus
mengikutiperkataanyangpalinglemahdariulamamazhab.Jika
itupunmembuatnyakesulitanmakahukumnyadilakukandengan
cara mengikuti mazhab yang lain. Dan jika tetap merasa tidak
mampu untukmengikutimazhab lain jugamaka dilihat apakah
adadharurididalamnyaatautidakdalampengerjaansesuatuyang
menyebabkanharajtersebut:
1- Jika terdapat dharuri dalam pengerjaan sesuatu yang

menyebabkanharajitumakaiatidakwajibmelaksanakanfardhu
itu.
2-Jikatidakterdapatdharuridalampengerjaansesuatuyang

menyebabkanharajitu[sepertikutek]atauketikadharurimasih
bisa melakukan sesuatu namun ia malah memilih untuk
melakukanpekerjaandalamharajtersebutmakaibadahitutidak
sah.Maka iaharusmelakukan ibadahyang tidak terdapatharaj
didalamnyaagar fardhu itu terlaksanadengan sah.Walaupun ia
bersifatdharuriatautidakkarenaharajitumengandungkesulitan
yangsangatmakadidalamFatawal hadisiyyah, Hulasatut tahqiq,
Meraqul falah karyaTahtawi“rahimahullah”danMa’fuwat karya
HalilAs’irdin“rahimahullah”dikatakanagarmengikutimazhab
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lain.MollaHalil “Es’irdi” wafat pada tahun 1259H “1843M”.
BagimuslimyangbermazhabHanafiyangtidakmaumemasang
gigi tiruan dan palsu untuk giginya yang sakit dan rusak, tapi
malahmemilihuntukmenambaldanmembungkusgiginyamaka
iaharusmengikutimazhabSyafii atauMalikiketikamelakukan
ghusl.Karenaduamazhab ini tidakmewajibkanuntukmencuci
mulut dan hidung ketika ghusl. Dan untuk mengikuti mazhab
SyafiidanMalikitergolongmudah.Iabisaniatuntukmengikuti
mazhabimamSyafiiatauMalikidalamghusl,wudhuatauketika
hendaksalat,ataujikaialupamakaiabisamelakukannyasetelah
salatketikaingat,yaknimeniatkannyadalamhati.Namunwudhu,
ghusldansalatoranginiharussesuaidenganmazhabimamSyafii
atauMaliki terlebihdahulu.Dan shahihmenurutmazhab imam
Syafiiadalahkitaharusmengambilwudhuulangketikakulitkita
menyentuh kulit wanita lain yang berumur lebih dari delapan
belastahunyangharamkitanikahiatauketikatelapaktangankita
menyentuhauratkitasendiri,danjugamembacaAl-Fatihadalam
hati dibelakang imam ketika salat berjamaah. Lihat bagian ke
enamdijilidkeempatdaribukuKebahagiaan Abadi untukcara
mengikuti mazhab imam Maliki. Mengikuti mazhab yang lain
bukanberartimenggantiidentitasmazhabkita.Yakniorangyang
bermazhabHanafiyangmengikutimazhablainmakatidakkeluar
darimazhabHanafi.Diahanyaakanikutfardhudanmufsiddari
ibadah-ibadahdalammazhabtersebut.Namununtukyangwajib,
makruhdansunnahnyaiatetapdalammazhabsebelumnya.
Diketahui bahwa ada orang-orang yang mencoba untuk

menyelesaikanmasalahgigiinidengantulisan-tulisanorang-orang
yang tidak bertanggung jawab dan tidak bermazhab, padahal
fatwadariparaalimulamafiqihtelahada.Merekamenyebutkan
bahwakeabsahandaripenambalangigiitusudahdijelaskandalam
fatwayangtertulisdalampermasalahandijurnalSabilurRasyad
tahun 1332 H “1913 M”. Maka pertama-tama perlu kami
informasikanbahwajurnalinipenuhdengantulisanparareformis
dan orang-orang yang tidak bermazhab. Salah satunya adalah
biarawanIsmailHakki,diaadalah seorang freemasonkeji.Lalu
adaIsmailHakkidariIzmir,seorangmuftiKairoyangmasonik,
yang tertipu oleh seorang reformis, Muhammad Abduh. Ia
menyelesaikan pendidikan SMA di Izmir. Lalu menyelesaikan
sekolah keguruan di Istanbul. Namun pendidikan dan budaya
agamanyalemah.Denganbersikapramahkepadaparaalimulama
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ia menjadi guru di madrasah-madrasah, dan dalam kitab dan
pelajaran-pelajarannya ia mencoba untuk menyebarkan
pemikiran-pemikiranpemecahbelahmiliksangreformisAbduh.
Sanjunganyangditulisolehsalahsatumuridyangtelahiaracuni
dan sesatkan, Hamdi Akseki dalam Talfiq Mazhab dan dalam
bukuterjemahandariorangMesiryangtidakbermazhab,Rasyid
Ridha,telahmembukaaibIsmailHakkitersebut.
Inilah Ismail Hakki, dalam jurnal yang didalamnya

menjelaskan tentang keabsahan mengkawat gigi dengan emas
tersebut ia menjelaskan perbedaan pendapat para alim ulama
denganlengkapdanmenyimpulkanbahwapermasalahangigiini
adalahhalyangdharuriberdasarkanpenjelasandalamsalahsatu
kitab yakni,Siyar Kabir yang didalamnya terdapat kesepakatan
paraalimulamadalamperkarakedharurianmemasangkawatgigi
dengan kawat emas sebagai ganti kawat perak. Padahal
pertanyaan yang diajukan kepadanya adalah apakah sah ghusl
seseorang yang menambal atau membungkus giginya, bukan
perkara masalah pemasangan kawat emas atau perak. Orang
Izmir,IsmailHakkijustrumenulissesuatuyangtidakditanyakan
padanya dengan panjang lebar, dan kesimpulannya dijadikan
jawaban dari pertanyaan aslinya. Perbuatan ini merupakan
penyesatan dalam ilmu pengetahuan. Ia mencoba menulis
pendapat-pendapatnya sendiri seolah itu adalah fatwa dari para
alim ulama. Tidak cukup sampai disini, ia pun menjiplak
pendapatnyayangdiambildaritulisanparaalimulamamengenai
ghusl. Contonya, ia menyebutkan bahwa “Menurut penyataan
yangadadibukuBahr,membasuhairpadaanggotatubuhyang
sulit dijangkau itu bukanlah sebuah kewajiban”. Padahal dalam
buku Bahr itu ditulis “Anggota tubuh yang sulit dijangkau
“dibasuh”olehair”.Iamenyamakansuatuperkaradharuriyang
harusdilakukanseseorangdengansesuatuyangdharuriyangada
pada seseorang. Penjelasan dalam Durrul Muhtar mengenai
bolehnya seorang wanita tidak membasuh kepalanya jika
mengakibatkanmasalah ia jadikan dalil keabsahan ghusl dalam
diperbolehkannya menambal gigi, ini merupakan perbuatannya
yang salah. Karena dalam kasus membasuh kepala ini adanya
penyakit dalam tubuh. Sedangkan membungkus gigi dan
penambalan ini merupakan sesuatu yang lumrah dilakukan
manusia.OlehkarenaitudalamDurrul Muhtar jugamenjelaskan
perkara sah atau tidaknya ghusl seseorang yangmasih terdapat
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makanandalamlubanggiginya.
Tidakmerasapuasdengankecurangandankebohonganyang

dilakukannya, IsmailHakkimengatakan, “Membasuhdasar gigi
yangditutupdanditambaldenganemasatauperaktidaklahwajib.
Para ulama bersepakat bahwa dalam masalah gigi terdapat
kedharuriandanolehkarenanya tidakwajibmembasuhbagian-
bagian yang terdapat kedharurian” dan juga ia tidak malu lagi
untukmenunjukparaalimulamayangmenudingkebohongannya.
TidakadasatupunulamafiqihHanafiyangmenyebutkanbahwa
menambaldanmembungkusgigiadalahsuatuyangdharuri.Dan
jugapadazamanalimulamatersebutbelumlahadapenambalan
dan pembungkusan gigi. Pada halaman keenam puluh empat
didalam terjemahan Siyer Kabir, Imam Muhammad Syaibani
menyebutkanbahwatidaklahdiperbolehkanbagiseseorangyang
giginyatelahcopotdanmenggantinyadengangigidariemasatau
menyambungkannyadengankawatemas.Danmembungkusgigi
juga tidak tertulis disana. Namun Ismail Hakki ari Izmir
menulisnya. Lalu orang-orang yang telah diketahui setelahnya
sebagai ulama masonik, orang yang menyimpang dan tidak
bermazhab melakukan segala kecurangan untuk menipu dan
memecahbelahkaummuslim.Merekamenulissesuatuyangsalah
danrusak.
Imam Muhammad “rahimahullah taala” menyampaikan

bahwa diperbolehkannya menyambungkan gigi yang goyang
dengan kawat emas seperti diperbolehkannya menyambungkan
dengan perak. Namun ia tidak menyebutkan diperbolehkannya
membungkusdanmenambaldenganemas.Ituadalahpernyataan-
pernyataanyangditambahkanIsmailHakki.
Para mufti dan ulama pada zaman itu telah memberikan

jawabandanmenyampaikankebenaranatastulisan-tulisanIsmail
Hakki yang salah dan penuh dengan tipuan ini. Salah satu dari
merekaadalahYunus-zadeAhmedWahbiEfendi“rahimahullah”
dariBolvadin“Afyon,Turki”.Ulamayangmemilikipengetahuan
agama yang luas ini telahmembuktikan sepakatnya para ulama
atas ghusl seseorang yang memiliki gigi yang telah ditambal
tidaklahsah.
Jurnal Sabilur Rasyad mengetahui bahwa tulisan dari orang

Izmirtersebutadalahmerupakankesalahandankecurangan,oleh
karenanya ia merasa perlu untuk menambahkan fatwa tentang
keabsahanghusl sebagaidokumenkedalamkitab fatwa cetakan
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keduayangberjudulMajmu’a Jadidah 1329H“1911M”.Padahal
fatwainitidakadadalamcetakanpertamayangkeluartahun1299
H.Danpadacetakankeduafatwainiditambahkanolehseorang
syeh Islam,Musa Kazim. Jurnal Sebilur Rasyad  membuktikan
tulisan reformis melalui tulisan seorang masonis. Tidak ada
seorang alim ulama pun yangmenyatakan bahwamembungkus
dan menambal gigi adalah sebuah kedharurian. Hal ini hanya
disampaikandan ditulis oleh paramasonis dan reformis agama,
orangyangtidakbermazhabdanjugaorang-orangjahilyangtelah
tertipuolehpemikiranmenyimpangwahabi.

Ahmed Tahtawu “rahimahullah taala” menyatakan dalam
Merakil Falah “Agarseseorangyangberjamaahdenganseorang
imamyangmengikutimazhab lain itu sah,maka sesuaimazhab
yangmemangiaikuti,tidakbolehadasesuatuyangmembatalkan
salatterdapatpadaimamtersebut,dankalaupunadamakaorang
tersebuttidakbolehmengetahuinya.Inilahpendapatyangdapat
dipercaya. Sedangkan pendapat kedua adalah jika salat imam
tersebut sah menurut mazhabnya, maka akan tetap sah untuk
mengikutinya walaupun salatnya itu terlihat tidak sah dalam
mazhabnya sendiri”. Dan begitu pulalah yang tertulis di Ibnu
Abidin. Dari pernyataan Tahtawi dan Ibnu Abidin
“rahimahumullahu taala” dapat dipahami bahwa ada dua
perbedaan fatwa para alim ulama dalam permasalahan seorang
hanafiyangtidakmempunyaitambalanataubungkusangigi,yang
berjamaah dengan imam yang mempunyainya. Yang pertama,
seoranghanafiyangtidakmempunyaitambalanataubungkusan
gigi tidak sah untuk berjamaah dengan imam yang
mempunyainya.Karenasalatimamtersebuttidaklahsahmenurut
mazhab imamHanafi.Yang kedua, sebaliknya yakni jika imam
tersebutmengikutimazhabimamSyafiiatauMalikimakaseorang
hanafi inisahuntukmengikuti imamtersebut.ImamHinduwani
“rahimahullah” pun berijtihad pada pendapat ini. Begitu pula
denganmazhabimamMalik.Seoranghanafiyangtidakmemiliki
tambalan dan sebagainya pada giginya harus tetap berjamaah
dengan imam yang shalih selama tidak diketahui bahwa ia
mengikuti mazhab imam Syafii atau Maliki. Dan juga tidak
diperbolehkan untuk menanyakan apakah ia bermazhab Syafii
atauMaliki.Walaupunpernyataankeduainilemah,namundalam
kondisi-kondisi harajmakadiharuskanberibadah sesuai dengan
pernyataanyanglemahitutelahdisampaikandiatas.Danitupun
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tertulisdalamHadika bahwaberibadahdenganfatwayanglemah
dilakukanagarmenghalangifitnah-fitnah.Barangsiapayangtidak
menghargaimazhab-mazhabyangadadanberibadahtidaksesuai
dengan yang diajarkan dalam kitab-kitab fiqihmaka telah jelas
bahwa ia bukanlah ahlu sunnah. Dan orang yang bukan ahlu
sunnah ialah merupakan ahli bid’ah, menyimpang dan bahkan
orang murtad yang imannya telah hilang. Kami tidak
mengatakan,”Jangan kalian menambal dan membungkus gigi
kalian!”.Kamihanyamenunjukkanjalankepadasaudara-saudara
kamiyang telahmelakukannyaagar ibadah-ibadahnyaditerima.
Danjugamenunjukkankemudahan-kemudahanyangada.
Ghuslada limabelasmacam: lima fardhu, limawajib,empat

sunnah dan satunyamustahab.Ghusl yang fardhu, wanita yang
telahselesaimasahaiddannifasnya,setelahjima,keluarairmani
disertai syahwat,mimpi basah yang disertai denganmanimaka
ghusl fardhu bagi mereka sebelum keluar waktu salat yang
terakhir.
Sedangkan yang wajib: memandikan mayat, ketika seorang

anakkecilmenjadibaligh,danketikaadamani terlihatdiantara
pasangan yang tidur namun tidak diketahui darimana asalnya
maka keduanya ghusl dan ghusl ketika ada air mani walaupun
tidakdiketahuikapanterjadinya.Danghuslketikaseorangwanita
melahirkan walaupun tidak disertai dengan darah. “Jika keluar
darahmakaghuslmenjadifardhu”
Dan yang termasuk sunnah adalah : pada hari Jum’at, hari

raya,padawaktuihram–denganniatapapun-danghuslsebelum
keluardariArafah.Sedangkanghuslyangmustahabadalahketika
seorangyangkafirmasukIslam–jikasebelummasukIslamdalam
keadaan junub maka ghusl menjadi fardhu, namun jika tidak
dalamkeadaanjunubmakahukumnyamustahab.

Adatigahalyangharamdalamghusl:
1.Diharamkanuntukmenunjukkanauratmasing-masingdari

bawahperuthinggabawahlututantaralaki-lakidenganlaki-laki
atauperempuandenganperempuan.
2. Menurut salah satu qaul, diharamkan untuk seorang

perempuan muslim memperlihatkan auratnya kepada wanita
kafir.“Aturaniniharusdiperhatikandiwaktulainjuga”
3.Menggunakanairdenganboros.
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DalamHanafiterdapattigabelassunnahdalamghusl:
1. Melakukan istinja dengan air. Yakni mencuci anus dan

kelamin.
2.Mencucitanganhinggakepergelangantangan.
3.Menghilangkannajisyangterlihatjikaada.
4.Melakukanmazmazadanistinsyaqdenganbenar.“Mazmaza

berarti berkumur, sedangkan istinsyaq menghirup air kedalam
hidung” karena jika ada bagian kecil sedikit pun yang tidak
terbasuh dari mulut dan hidung maka ghusl nya tidak sah.
Mengambilwudhusebelummulaighusl.
5.Berniatuntukghusl.
6.Membasuhdengantanganseluruhanggotatubuh.
7.Menyiramkepalapertamakali,lalupunggungkanandankiri

sebanyaktigasiraman.
8.Membasuhjarijemari.
9.Tidakmenghadapkanbujurataukelaminkearahkiblah.
10.Tidakberbicarasesuatuyangberbauduniaketikaghusl.
11.Berkumurdanistinsyaqsebanyaktigakali.
12.Memulai dengan bagian yang kanan dari setiap angoota

tubuh.
13.Tidakbuangairkecil.Danadasunnahyanglaindariyang

telahdisebutkan.

DOA TAUHID

Yâ Allah, yâ Allah. Lâ ilâha il-l-Allah Muhammadun
Rasûlullah. Yâ Rahmân, yâ Rahîm, yâ ’afuwwu yâ Kerîm, fa’fu
’annî wa-r-hamnî yâ enham-er-râhimîn! Tawaffanî musliman wa
alhiqnî bi-s-sâlihîn. allâhummaghfilî wa li-âbâî wa ummahâtî wa li
âbâ-i wa ummahât-i-zawjâti wa li-ajdâdî wa jaddâtî wa l-ebnâî wa
benâtî wa li-ihwatî wa ahawâtî wa li-a’mâmî wa ammâtî wa li
ahwâlî wa hâlâtî wa li ustâzî ’Abd-ul-Hakîm-i-Arwâsî wa li-kâffa-
tilmu’minîna wa-l-mu’minât. ‘Rahmatullâhi ta’âlâ ’alaihim
ajma’în’.
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BAGIAN HAID DAN NIFAS

Waktu haid yang paling sedikit adalah tiga hari sedangkan
yangpalingbanyakadalahsepuluhhari.Untukwaktunifastidak
adabatasannya,kapanpunituselesaimakaperlughusl,salatdan
berpuasa.Yangpalingbanyakadalahempatpuluhhari.Jikaada
darahhaidyangberhentikeluarkurangdaritigaharimakamaka
itubukanlahhaid,danjikaiatidaksalatdalamjangkawaktuitu
maka perlu mengqadhanya. Dan tidak wajib ghusl. Tapi jika
haidnyaselesaiketikatepattigaharimakawajibghusldansalat.
Selesaiatautidaknyahaidpadaharikesepuluhmakawajibghusl
dansalat.Untuknifasyangtelahselesaiempatpuluhharimaka
ia wajib salat walaupun darahnya sudah berhenti atau belum.
Cairan yang keluar pada hari-hari haid  dan nifas itu dianggap
sebagai darah. “Baik itu berwarna kuning ataupun samar atau
kabur”.
Jika darah tidak keluar dalam sepuluh hari haid atau empat

puluh hari nifas maka itu harus dianggap selesai “haid dan
nifasnya”laluiaghusldanberpuasa,namunjikadarahkeluarlagi
dalam masa yang sama maka ia harus mengganti puasanya
tersebut.Danketikasudahberhentikeluardarahnyamakawajib
ghusl. Jikadarahnyaberhenti sebelum selesaiwaktunya,namun
tiga hari setelahnya keluar lagi maka ia harus ghusl dan salat.
Namun jika tidak keluar lagi maka dipersilahkan untuk
berhubungan dengan suaminya. Begitu pula dengan nifas. Jika
darahnyaberhentilebihdariwaktunyanamundalamsepuluhhari
ataukurangdariitudarahnyaberhentimakaituadalahhaid.Jika
darah terus keluar setelah lebih dari sepuluh hari maka
kedepannya itubukanlahhaiddansalat-salatnyaharusdiqodho.
Empatpuluhharinifasidentikdengansepuluhharimenstruasi.
KetikasetelahfajarmunculdalambulanRamadandarahhaid

dannifasberhentisedangkaniabelumsahur.Makahendaknyaia
tidak berpuasa. Dan menggantinya dihari lain. Dan jika darah
keluarsetelahfajarmunculnamunbarudisadariketikamemasuki
waktu ashar, maka hendaknya ia makan dan minum secara
sembunyi-sembunyi.Padaumumnyaseorangwanitayangmelihat
darah maka ia tidak boleh salat dan puasa. Dan jika darah
berhenti sebelum tiga hari maka hendaknya ia bersabar hingga
akhirwaktusalat,danjikadarahkeluarmakahendaknyaiatidak
salat, namun jika tidak terlihat darah maka hendaknya ia
berwudhudansalat,namunsekalilagijikaterlihatdarahmakaia

–71 –



harusberhentidarisalatnya.Danjikainiterusterjadidalamtiga
hari tersebut maka hendaknya ia mengulang perkara tersebut
sampai tiga hari tersebut, dan ghusl tidak fardhu kepadanya.
Cukupbaginyauntukberwudhusaja.Dan jika sudah lewatdari
tigaharihendaknyamenungguhinggaakhirwaktusalatdanjika
tidaktelihatdarahmakaghusldanmendirikansalatnamun jika
terlihatdarahmakajanganlahsalat.Dansebagaiqiyasjikasudah
selesaisepuluhharimakahendaknyaiaghusldansalatwalaupun
darah terlihat.Begitu jugadalamnifas.Danhendaknya iaghusl
setiap darah berhenti. Dan juga ketika darah berhenti
sepenuhnya. Dalam bulan Ramadan jika darah berhenti ketika
sebelummunculfajarhendaknyaianiatdanpuasa.Danjikapada
waktu dhuha atau ashar darah kembali terlihatmaka puasa itu
tidakdihitungsebagaipuasa.Makahari itudanyangsetelahnya
harusdiqadha.
Dan jika terjadi keguguran dan anak tersebut nampak jelas

jarinya, rambutnya, mulut dan hidungnya maka itu seperti
melahirkananaknormal.Namunjikatidakmakatidakwajibnifas
padanya. Namun jika darah keluar selama tiga hari atau lebih
makaitudihitunghaid.Jikadarahmengalir limabelashariatau
lebihsejakhaidberhentimakaitukeguguran,namunjikadarah
berhentisebelumtigahariataulimabelasharisejakhaidberhenti
maka itubukanhaid. Ituhanya sepertidarahmimisan. Iawajib
salat.Dan berpuasa.Dan juga tidakwajibmandi sebelum tidur
dengansuaminya.
[Seorang alim ulama yang besar, “Zainuddin” Muhammad

Birgivi “rahimahullah taala” “lahir 928 H “1521M” Balikesir –
wafat981H“1573M”Aydin,Turki”menulisdalambukunyayang
terkenal Zuhrul Mutaahhilin perkara-perkara nifas dan haid
menurut mazhab imam Hanafi. Buku tersebut berbahasa arab.
AllâmaShâmîSayyidMuhammadEmîn“atauAmîn”bin’Umar
bin ’Abd-ul-’Azîz Ibni ’Âbidîn ‘rahima-hullâhu ta’âlâ’”1198 H
[1784 M], Damaskus – 1252 H [1836 M], tempat yang sama”
memperkaya buku tersebut dan memberi nama Menhel-ul-
waridin. Imam Bigivi wafat pada tahun 981 H “1573” di desa
OdenmisinBirgi,Anatolia.SedangkanIbnuAbidinwafatdiSyam
tahun1252H“1836M”.DisebutkandalamManhal bahwaulama
telah bersepakat, seorang laki-laki maupun perempuan wajib
belajar ilmuagama.Olehkarena ituwajibbagiparaperempuan
dan suami-suami untuk mengetahui perkara haid dan nifas ini.
Parasuamiharusmengajariparaistrinya,jikaiasendiritidaktahu
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maka harus diizinkan agar ia belajar dari perempuan lain yang
tahu.Perempuanyangtidakdiberiizinolehsuaminyamakaharus
pergi tanpa izin suaminya. Ilmu yang dikhususkan untuk para
perempuan ini seperti terlupakan, bagaikan alim ulama yang
besar. Para alim ulama pada zaman dahulu tidak bisa
membedakandarahhaid,nifasdanistihada.Tidakadabukuyang
menjelaskanperkarainisecararinci.Dankalauadaorang-orang
yang memiliki bukunya, mereka kesulitan membaca dan
memahaminya.Karenamemang sulit untukmemahami perkara
ini. Karena sebelum itu harus belajar perkara darah mengenai
wudhu, salat, Al-Quran al-Karim, puasa, itikaf, haji, baligh,
menikah,cerai,waktuidahperempuan,istibradanbeberapailmu
lainnya. Aku menghabiskan separuh umurku untuk memahami
perkaraini.Akuakanmencobamenjelaskanapayangtelakaku
pelajari kepada saudara-saudara seimanku secara ringkas dan
jelas:

“Haid” darahyangkeluardariseoranggadissehatyangtelah
berumurlebihdaridelapantahunataudarahwanitayangmuncul
sebelummenstruasipenuhnya,dandarahitukeluarlebihdaritiga
hari lamanya.Darah ini juga disebutDarah shahih. Jika dalam
limabelashariataulebihsetelahwaktumenstruasitidakterlihat
adanya darah dan hari-hari itu diantara hari-hari haidmaka itu
disebutKemurnian shahih.Lalujikaterdapatdarahfasaddalam
limabelashariatau lebih sebelumatausetelahharibersih,atau
diantara dua kemurnian shahih maka hari-hari itu disebut
kemurnian hukmi atau kemurnian fasid. Hari-hari yang tidak
terlihat darah selama kurang dari lima belas hari disebut
kemurnian fasid.Kemurnianshahihdankemurnianhukmidisebut
jugadengankemurnian penuh.Untukdarahyangterlihatsetelah
dansebelumkemurnianpenuhyangberlangsungselamatigahari
terbagi menjadi dua macam haid. Darah yang berwarna selain
putihdanburamdisebutdarahhaid.
Seorang gadis ketika mulai melihat haid maka ia menjadi

baligh. Yakni ia mulai menjadi wanita. Waktu ketika pertama
terlihat darah sampai berhenti maka hari-hari tersebut disebut
masa menstruasi. Masa menstruasi paling banyak sepuluh hari.
Palingsedikittigahari.DalammazhabSyafiidanHambalipaling
banyaklimabelasdanpalingsedikitsatuhari.
Darah haid tidak selamanya harus mengalir terus menerus.

Darahyangterlihatpertamakalibisaberhentidanbeberapahari
kemudiankembaliterlihat,makajarakyangbersihselamakurang
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daritigahariinidisepakatiolehparaulamabahwadarahituselalu
mengalir. Jika kesucian yang terjadi selama lebih dari tiga hari
ataulebihiniselesaisebelumharikesepuluhmakamenurutimam
Muhammad “rahimahullah taala” yang diriwayatkan dari imam
AbuHanifah “rahimahullah taala” bahwa ia dianggapmengalir
selalu selama sepuluh hari. Ada riwayat lain dari imam
Muhammad. Menurut imam Abu Yusuf “rahimahullah taala”
hari-hari kesucian yang habis sebelum hari kelima belas itu
dianggap selalu mengalir. Menurut imam Abu Yusuf, seorang
gadis yangmelihat darah pada hari pertama lalu bersih selama
empatbelas hari kemudiankembalimelihat darah, dan seorang
wanita yang melihat darah lalu bersih selama sepuluh hari
kemudian kembali melihat darah, atau bisa diumpamakan tiga
haridarahterlihatlalulimaharibersihkemudiansatuharidarah
kembali, maka sepuluh hari pertama gadis tersebut itu adalah
haid.Masamenstruasiperempuanpertamaitumenjadihaiddan
hari-harisetelahnyamenjadiistihadhah.Dalamkasusperempuan
yang kedua itu sembilan hari semuanya itu merupakan haid.
MenurutriwayatpertamaimamMuhammad“rahimahullahtaala”
sembilanhariperempuantersebutadalahhaid.Sedangkandalam
riwayatyangkedua,tigaharipertamaperempuantersebutadalah
haid dan sisanya bukan haid. Dan kami menerjemahkan buku
kamiinidariMulteka,danmenulisilmutersebutmenurutriwayat
imam Muhammad yang pertama. Satu hari sama dengan dua
puluh empat jam. Memakai pembalut normal atau kapas dan
memberinya parfum hukumnya adalah mustahab untuk wanita
perawanselamamasahaiddanuntukyangsudahmenikahsetiap
hari. Dan meletakkan itu kedalam vagina adalah makruh.
Perempuan yang melihat darah diatas pembalutnya tersebut
selama berbulan-bulan, maka sepuluh hari pertamanya itu
dianggap haid dan dua puluh hari selanjutnya dianggap dalam
keadaan istihadhah. Kondisinya akan tetap seperti itu sampai
darah yang dianggap sebagai istimrar itu berhenti. Jika seorang
gadismelihat darah selama tiga hari, lalu tidakmelihatnya satu
hari,lalumelihatkembalisatuhari,dantidakmelihatnyaselama
dua hari, lalu melihat lagi satu hari dan tidak melihat hari
berikutnya,danlalumelihatsatuhari lagimakasepuluhhari itu
semuaadalahhaid.Setiapbulanakanterjadiberulangsepertiitu
atau  terus menerus maka ia wajib meninggalkan salat dan
puasanya.Lalughusldansalatpadaharisetelahnya[Masail sharh
wikayah].Darahyangkeluardalamperiodekurangdaritigahari
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yakni tujuh puluh dua jam kurang dari lima menit pun atau
sepuluhhariitutermasukbanyakbagiyangbarupubersitas,atau
setelah hari kesepuluh dan bagi yang sudah lama itu masa
menstruasinya lebih banyak dan melebihi sepuluh hari yakni
darahnya terlihat setelah masa menstruasi itu maka darah itu
bukanlah darah haid, begitu pula berlaku untuk wanita hamil,
wanita berumur “ihtiyar” dan gadis yang lebih muda dibawah
sembilan tahun. Itu disebut darah istihadhah atau darah fasid.
Wanita yang telah berumur lima puluh lima tahun maka ia
termasuk ikhtiyar.Wanita yangmasamenstruasi yang limahari
danyangdarahnyaberhentikeluarketikamataharimunculdua
pertigapadaharikesebelasyaknimelewatibeberapamenitdari
hari kesepuluh, maka itu termasuk istihadhah. Karena telah
melewatiharidanmalamkesepuluhdarisatuperenamterbitnya
matahari.Ketikaselesaisepuluhharimakahendaknyaghusldan
menqodhosalat-salatnyapadaharisetelahmenstruasi.
Wanitayangberadadalammasaistihadhahmendapatkanuzur

layaknya seseorang yang tidak bisa menahan air kecilnya dan
mimisan. Ia wajib salat dan berpuasa dan juga diperbolehkan
bersetubuh.
MenurutpendapatimamMuhammadseoranggadisyangbaru

pertama kali haid, jika dihari pertama ia melihat darah lalu
delapanharisetelahnyatidakmelihatnyadandihariterakhiryang
kesepuluhmelihatnyamakasepuluhharisemuaitudianggaphaid.
Namunjikadiharipertamaterlihatdarah,lalusembilanharitidak
dan dihari yang kesepuluh melihat darah lagi maka ia tidak
dianggaphaidseluruhnya.Duaharipertamayangterlihatdarah
itu menjadi istihadhah. Karena sebelumnya telah disebutkan
bahwa hari bersih yang terlihat sebelum darah setelah hari
kesepuluh tidak dihitung sebagai haid. Jikamelihat darah pada
hari kesepuluh dan kesebelas maka hari bersih yang ada
diantaranya dihitung sebagai haid, yakni sepuluh hari haid dan
harikesebelasistihadhah.
Darah istihadhah adalah pertanda sebuah penyakit. Jika ia

keluardalamwaktuyanglamabisaberbahaya.Dianjurkanuntuk
pergikedokter.Jika iamakanobatmerahyangdisebutdengan
“Sangdragon”pagidanmalammasing-masingdengansatugram
airmakadarahnyaakanberhenti.Bisadiambillimagramperhari.
Seorangwanitabisameminumnyayangbanyakpadasaathaiddan
bersih dan digunakan pada jumlah hari yang sama setiap
bulannya.Maksuddarisatubulandisiniadalahjarakantarahaid
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satu dengan haid setelahnya. Seorang wanita harus mengingat
jumlah hari dan jam dari haid dan bersihnya, yakni masa
menstruasinya. Masa itu tidak banyak berubah tiap tahunnya.
Walaupun berubah maka ia hanya tinggal perlu menghafalny
masa,yaknihaiddankesuciannyayangbaru.
BukuMenhelmenjelaskanperubahanmasamenstruasiseperti

berikut: jika seorangwanitamelihatdarahkeluar sesuaidengan
tanggaldanjumlahmenstruasisebelumnyamakadipahamibahwa
waktu haid tidak berubah. Namun jika tidak sesuai maka
dipahamibahwaiatelahberubah,dandibawahiniakandijelaskan
macam-macamnya. Ketika tidak sesuai satu kali pun maka
menstruasidisetujuitelahberubah.Danbeginilahfatwanya.Jika
ia melihat darah dihari keenam dalam kemurnian shahih yang
masamenstruasinya limahari,makaenamhari itumenjadihaid
baru dan masa menstruasi yang baru. Jumlah hari bersih pun
berubahsatukali.Ketikaiaberubahmakamasamenstruasipun
ikutberubah.Ketikamasamenstruasinyalimahariterlihatdarah
danduapuluhlimaharinyabersih,jikapadawaktunyaiamenjadi
tigahariterlihatdarahdanduapuluhlimabersihataubahkanlima
hari terlihat darah dan dua puluh tiga bersih maka dikasus
pertamaharidarahnyaberubahdandikasuskeduaharibersihnya
yang berubah. Dan kasus yangmirip seperti ini jika ada darah
yang fasid yangmelebihi sepuluh hari dan jika ada darah yang
terlihat setelah tiga hari atau lebih dari masa menstruasi
sebelumnya dan juga jika hari terakhir dari masa menstruasi
sebelumterlihatpadakemurnianshahihyangbarumakahari-hari
tersebut termasuk  masa menstruasi yang baru. Yakni masa
haidnyatelahberubah.Ketikamasamenstruasinyalimaharilalu
jikadarah terlihat tujuhhari sebelumhabismasabersihnyadan
berlanjutselamasebelashari,makadarahitumenjadidarahfasih
dikarenakantelahlewatdarisepuluhhari.Darahyanglebihdari
tiga hari yakni empat hari berada dalammasamenstruasi yang
sebelumnyadansatuharilebihdarimasamenstruasisebelumnya
beradadalamkesucianshahihyangbaru.Jadimasamenstruasinya
tidak berubah, masih tetap empat hari. Mari kita pahami
perubahanmasamenstruasidalamduabentukini:
Hari-haridarahyangberbedadenganjumlahsebelumnya,bisa

berjumlahlebihdarisepuluhharidanjikatigaataulebihharinya
tidakberadadalamhari-harimenstruasisebelumnyamakaberarti
masamenstruasinya berubah. Jika tidak berubahmaka ia akan
mulaidariharipertamaterlihatnyadarah.Wanitayangmemiliki
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masamenstruasi limahari, jikaiatidakmelihatdarahpadalima
haritersebutatauiatidakmelihatpadatigahariawalnyatapiia
melihatnya sebelas hari setelahnyamaka haidnya berubah lima
haridandimulaidariawalterlihatnyadarah.Jikatigaataulebih
hari darahberadadalamhari-harimenstruasi sebelumnyamaka
hari-hari inimenjadihaiddansisanyaistihadhah.Jikaiamelihat
darah lima hari sebelum masa haidnya dan namun tidak
melihatnyapadamasahaidnyadanmelihatnya satuhari setelah
haidnyamakamenurutimamAbuYusuflimaharibersihyangada
diantaranya menjadi haid dan masanya tidak berubah. Jika ia
melihat darah pada tiga hari terakhir dalammasa haidnya dan
delapanharisetelahnyamakatigahariawalinimenjadihaiddan
jumlahnya telah berubah. Dan apabila hari-hari darah yang
setelahnyatidaklebihdarisepuluhharidansetelahnyaharibersih
makasemuanyaituadalahhaid.Namunjikasetelahnyaitubersih
yang fasid maka masa haidnya tidak berubah. Ketika masa
haidnya limaharinamun iamelihatdarahdalamenamhari lalu
empat belas harinya bersih lalu satu hari terlihat lagi darahnya
maka masa haidnya itu tidak berubah. Agar dapat dipahami
denganbaikapa-apayangtelahdijelaskandiatasmakamarikita
beri sebelasperumpamaanpadawanitayangmemiliki limahari
haiddanlimapuluhlimaharibersih.:
1-Jikawanitainihaidlimahari, lalubersihdalamlimabelas

hari dan sebelas hari melihat darah, maka darah tidak akan
terlihat dalam haid sebelumnya karena darah haidnya terjadi
setelahlimapuluhlimahari.Makamasahaidnyaberubahnamun
jumlahnyatidak.Limaharipertamadarisebelasharinyamenjadi
haid.
2-Untuklimaharidarah,empatpuluhharibersihdansebelas

haridarah,jikaduahariterakhirdarisebelasharitersebuttidak
beradadalammasahaidsebelumnyamakajumlahmasahaidnya
tidakberubahkarenakurangdaritigahari.Hanyawaktunyayang
berubah.
3-Jika limaharidarah,empatpuluhdelapanbersihdandua

belas hari darah maka tujuh hari dari dua belas hari tersebut
adalah masa bersih dan lima hari haid, dan tidak terjadi
perubahan.
4- Jika lima hari darah, lima puluh empat bersih, satu hari

darahdanempatbelasharibersihdansatuharidarahmakasatu
hariyangadaditengah-tengahitumerupakanhariakhirdarihari
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bersih. Karena untuk masa bersih empat belas hari itu kurang
makaiamenjadiharidarahdanlimaharipertamanyaadalahhaid.
Waktudanjumlahhaidnyatidakberubah.
5-Jikalimaharidarah,limapuluhtujuhharibersih,tigahari

darah,empatbelasharibersihdansatuharidarah,makatigahari
darah tersebut terjadi pada masa haidnya. Empat belas hari
setelahnya tersebut dianggap hari darah, dan jumlah haidnya
berubahkarenalewatdarisebelashari.
6- Jika lima hari darah, lima puluh lima hari bersih dan

sembilanharidarah,dansetelahnyaitubersihyangshahihmaka
sembilanharitersebutmenjadihaid.Danhanyajumlahnyayang
berubah.Adatigaharilebihpadamasanyadansetelahnya.
7- Jika lima hari darah, lima puluh hari bersih, sepuluh hari

darah, maka sepuluh hari itu adalah haid. Dan hari bersihnya
adalahlimapuluh.Hari-haridarahnyaadapadawaktudanjumlah
haidnya.
8- Jika lima hari darah, lima puluh empat hari bersih dan

delapanhari darah,makadelapanhari ituhaiddanberada tiga
hari lebihdalammasahaid.Jumlahhaiddanbersihnyaberubah
satuhari.
9-Jika limaharidarah, limapuluhharibersihdantujuhhari

darah,maka tujuh hari tersebut haid, jumlah nisabnya sebelum
haiddankurangdaritigatersebutadadalamhaidnya.Waktudan
jumlahhaidnyaberubahsesuaijumlahharibersihnya.
10- Jika limahari darah, limapuluhdelapanhari bersih dan

tiga hari darah, maka tiga hari itu menjadi haid, dua harinya
beradadalammasahaidnyadansatuharisisanyaadasetelahnya.
Waktudanjumlahhaidnyaberubahsesuaijumlahharibersihnya.
11- Jika limahari darah, enampuluh empathari bersih, dan

tujuhatausebelasharidarah,makapadayangpertamaitutujuh
harimenjadihaid,jumlahdanmasanyaberubah.Sedangkanpada
yangkedua,limaharipertamadarisebelashariituadalahhaiddan
enam harinya adalah istihadhah. Hanya waktu haidnya yang
berubah. Karena jumlahnya lebih dari sepuluh hari maka ia
berubah.Danjumlahharibersihnyaberubah.
Imam Fahruddin Osman Zeylai “rahimahullah taala”

menyebutkan dalam kitab Tabyin Hakaaik dan dalam catatan
AhmedSyilbin“rahimahullahtaala”bahwa“Jikaiamelihatdarah
satu hari sebelum haidnya, lalu bersih selama sepuluh hari dan
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melihat darah satu hari berikutnya, maka menurut imam Abu
Yusuf  “rahimahullah taala” haid dimulai dengan sepuluh hari
yang tidak ada darah dan berlanjut selama haid biasanya.Haid
baru biasanya tidak terlihat darah pada hari pertama dan
akhirnya. Karena darah terlihat sebelum haid dan sepuluh hari
setelahnya, hari bersih fasid yang ada diantaranya tidaklah
dihitung.Menurut imamMuhammad“rahimahullahtaala”tidak
adahaiddalamnya.Seorangwanitayangmemilikilimaharihaid
danduapuluhlimaharibersih:
1- Berdarah sehari sebelumnya dan lalu bersih satu hari,

kemudian darah lanjut keluar dan melebihi sepuluh hari maka
menurutAbuYusuflimaharimenstruasinyamenjadihaid.Hari-
hari sebelum dan sesudahnya menjadi istihadhah. Sedangkan
menurut imamMuhammad tiga hari darah yang bertemu pada
masamenstruasinyamenjadihaid.Danituadalahhari-harikedua,
ketiga dan keempat. Karena pada hari pertama menstruasinya
tidak melihat darah. Dan hari kelima yang dia lihat darah itu
beradadiluarmasamenstruasi.
2-Jikaiamelihatdarahpadaharipertamamenstruasinya,lalu

bersih satu hari kemudian darah lanjut keluarmelebihi sepuluh
hari makamenurut kesepakan ulama lima hari tersebut adalah
haid.Karenaharipertamadanterakhirnyakeluardarah.
3-Jikapadatigahariawalmasamenstruasinyamelihatdarah

dan dua hari sisanya bersih, lalu darah berlanjut dan lebih dari
sepuluhharimakamenurutAbuYusuf,limahariyangmerupakan
menstruasinya adalah haid. Sedangkan menurut imam
Muhammadtigaharipertamamenstruasinyaadalahhaid.Karena
menurut imam Muhammad hari pertama dan terakhir haid
haruslahterlihatdarah”.
Dijelaskan didalamBahr danDarul Muntaqa bahwa “darah

yang telah melewati masa menstruasi dan berhenti pada hari
kesepuluh,dansetelahberhentidarahitutidakdatanglagimaka
menurut kesepakatan, itu akan menjadi haid pada hari diman
darah itu keluar banyak. Maka dengan begitu hari menstruasi
telah berubah.Apabila darah kembali datang dalam lima belas
hari dan malam, maka darah yang telah melampaui masa
menstruasinyatidakmenjadihaid,melainkanistihadhah.Danjika
diketahui bahwa itu merupakan istihadhah maka ia wajib
menqodho salat yang telah tertinggal”. Merupakan suatu yang
mustahabbaginyauntukmenungguhinggaakhirwaktusalatyang
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terjadisetelahmenstruasidansebelumsepuluhhari.Laluiaghusl
danmendirikan salat yang ada padawaktu tersebut.Dan jima’
menjadi diperbolehkan. Jika ketika sedang menunggu ia
melewatkan salatdanghuslmakadiperbolehkanberjima’ tanpa
ghuslketikawaktusalatselesai.
Ketikadarahyangterlihatpertamakaliuntukgadisdanlima

belashari setelahmenstruasi untukwanita itu terputus sebelum
tigaharimakamerekaharusmenunggusampaiakhirwaktusalat.
Laluberwudhutanpaghusldansalatsertamengqadhasalat-salat
yang tertinggal. Setelah melaksanakan salat itu kembali darah
terlihat,makahendaknyatidaksalatlagi.Danjikadarahkembali
berhenti maka hendaknya ia kembali wudhu pada waktu akhir
salat, lalu kembali salat dan mengqadha salat-salat lain.
Hendaknyaterusmelakukansepertiinisampailengkaptigahari.
Walaupunmerekaghusljima’tidakmenjadihalalbaginya.
Jika darah sudah keluar lebih dari tiga hari, dan berhenti

keluar sebelum masa menstruasinya maka jima’ tidak halal
walaupun ia ghusl sampaimasamenstruasinya terlewat.Namun
jika ia tidakmelihatnodadarah sampaiakhirwaktu salatmaka
hendaknya ia ghusl dan melaksanakan salat. Juga mengqadha
salat-salat yang telah terlewat. Dan boleh berpuasa. Jika darah
tidakkembalidatangselamalimabelasharisetelahharidimana
darah berhenti, maka hari dimana darah berhenti itu menjadi
akhir masa menstruasi yang baru. Namun jika darah kembali
datang, maka hendaknya tidak melaksanakan salat. Dan
mengqadhapuasayang telahdijalaninya setelahRamadan.Dan
jika kembali berhenti maka kembali berwudhu diakhir-akhir
waktusalat, lalumelaksanakansalatnya.Dankembaliberpuasa.
Terusberlangsungselamasepuluhhari.Dansetelahsepuluhhari
jika ia melihat darah maka hendaknya salat tanpa ghusl dan
sebelum ghusl jima’ menjadi halal. Namun mengambil wudhu
menjadi mustahab baginya sebelum jima’. Jika darah berhenti
sebelum fajar, namun jika hanya ada waktu untuk ghusl dan
berpakaian dan juga tidak banyak waktu untuk mengucapkan
“Allahu Akbar” sekalipun maka hendaknya ia hanya berpuasa
hariitu.Daniatidakwajibmengqadhasalatisyanya.Namunjika
masih ada waktu untuk mengucapkan “Allahu Akbar” “salat”
maka hendaknya mengqadha salat isyanya. Jika haid mulai
sebelumiftarmakapuasanyabatal.Danhendaknyamenggantinya
setelahRamadan.Danjikahaidmunculketikasedangsalatmaka
salatnyapunbatal.Dantidakwajibmenggantisalatfardhuhingga
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bersih. Namun bisa mengganti salat nafilahnya. Jika ia melihat
darahpadapembalutnyaketika bangundari tidur setelah terbit
fajarmakamulai saat itu ia dalam keadaan haid. Barang siapa
yangtidakmelihatdarahdipembalutnyaketikaiabangunmaka
ketikaiatiduriaselamatdarikeadaanhaid.Padakeduakeadaan
ini salat isya adalah tetap menjadi fardhu. Karena syarat salat
menjadi fardu adalah harus dalamkeadaan bersih sampai akhir
waktu salat tersebut. Barang siapa yang haid sebelum
melaksanakansalat,makasalatnyatidakwajibdiqhodo.

Kemurnian “kesucian” penuh wajib ada diantara dua haid.
Jika kesucian penuh ini adalah kesucian shahih,makamenurut
kesepakatan para ulama, darah yang keluar sebelum dan
sesudahnya itu adalahhaid yang terpisah.Hari-hari bersih yang
beradadiantarahari-hariyangterlihatdarahselamasepuluhhari
masahaid,disepakati sebagaiharihaid,danhari-hari istihadhah
yang ada setelah sepuluh hari tersebut adalah hari bersih. Jika
seoranggadismelihatdarahselamatigaharilalutidakmelihatnya
lagi selama limabelashari, lalu seharimelihatdarahdan sehari
tidak, lalusetelahnyamelihatdarahselamatigahari,makapada
tigaharipertamadanterakhiradalahhaidmerekayangterpisah.
Karenamasamenstruasinyaadalahtigahari,makahaidkeduanya
tidakbisadimulaipadasatuhariyangberadaditengah-tenganya.
Satuhariinimembuatfasidkesucianpenuhyangadadidepannya.
Molla Husrev “rahimahullah taala” menyebutkan dalam
penjelasanGurer,“jikapadaseoranggadisterjadiharidarahsatu
hari,empatbelasharibersih,satuharidarah,delapanharibersih,
satuharidarah,tujuhharibersih,duaharidarah,tigaharibersih
dan satu hari darah, maka menurut imam Muhammad
“rahimahullahtaala”dariempatpuluhlimahariini,sepuluhhari
yang ada setelah hari bersih empat belas hari adalah haid, dan
sisanyaadalahhariistihadhah”.Karenatidakadakesucianpenuh
setelah sepuluh hari inimaka tidak bisa terjadi haid yang baru.
Dankarenahari bersih yang terjadi setelahnya itu tidakberada
dalamwaktuhaidmakadarahnyatidakdianggapselalumengalir.
“Sedangkan menurut imam Abu Yusuf “rahimahullah taala”
sepuluhharipertamadansepuluhharikeempatyangdiapitoleh
hari bersih adalah haid”. Karena kesucian fasid yang terjadi
setelahnyamenurut imamAbuYusuf,dianggapselalumengalir.
Menurutpoinpertamayangadadibawahinisetelahsepuluhhari
haid dua puluh hari bersih, lalu sepuluh hari [sepuluh hari
keempat]iniadalahhaid.
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Jikadarahteruskeluar“istimrar” dalamlimabelasharitanpa
adaharibersihmakadihitungsesuaimasamenstruasinya.Yakni
haribersihnyadihitungsebanyakharibersihyangadapadabulan
sebelumnya yang dimulai setelah menstruasinya dan haidnya
dihitungsebanyakmenstruasisepertiitupula.
Jika istimrar-nya terjadi pada gadis, maka dalamMenhelul

Waridin dijelaskanempatmacamnya:
1-Jikadarahyangterlihatteruskeluar,makadianggapsepuluh

hari pertama adalah haid dan dua puluh hari setelahnya adalah
haribersih.
2- Jika darah berlanjut setelah gadis itu melihat darah dan

bersih shahih maka gadis ini menjadi wanita yang masa
menstruasinyajelas.Contohnya,limaharidarahlaluempatpuluh
hari bersihmaka dianggap lima haru itu haid dan empat puluh
harinya adalah hari bersih. Dan ini terus berlangsung sampai
darahberhenti.
3-Jikaiamelihatdarahdanbersihyangfasidmakakeduanya

tidakdianggapsebagaimasamenstruasi.Bersihyangfasidkarena
kurang dari lima belas hari maka dianggap seperti darah yang
teruskeluarpertamakalinya.Jikasebelasharidarahdanempat
belasharibersih,laluituberlanjutmakadarahpertamaitufasid
karenamelebihi sepuluhhari.Danhari kesebelas dan limahari
darah setelah istimrar itu menjadi hari bersih dan setelah hari
kelimaituberlanjutsebagaisepuluhharihaiddanduapuluhhari
bersih.Kesuciannyaadalahbersihyangpenuh,jikaiafasidkarena
bercampurdenganhari darahdanhari darahnya tidakmelebihi
tigapuluhharidengankesucianyangfasidinimakadarahpertama
tersebutdianggap istimrar.Dan istimrarmemang terjadi setelah
sebelas hari darah dan lima belas hari bersih. Dan karena hari
pertama dari enam belas hari itu berdarah maka ia adalah
kesucianyangfasid.Empatharipertamadariistimrarituadalah
kesucian. Jika totalnya melebihi tiga puluh maka sepuluh hari
pertamanya itu haid, lalu hari-hari yang berada dalam istimrar
dianggapsebagaiharibersihdansepuluhharisetelahistimraritu
dianggaphaiddanduapuluhharinyadianggapharibersih.Dan
beginilah istimrarsetelahsebelasharidarah, laluduapuluhhari
bersih.
4-Jikaiamelihatdarahshahihdanbersihfasidmakahari-hari

darah shahih itumenjadimasamenstruasi. Lalu tiga puluh hari
setelahnyadianggap sebagai hari-hari bersih.Contohnya, jika ia
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berlanjutsetelahlimaharidarahdanempatbelasharibersihmaka
limaharipertamaitumenjadiharidarahdanduapuluhlimahari
setelahnya adalah hari bersih. Dan untuk menyempurakan dua
puluhlimahariini,sebelasharipertamapadaistimraritudianggap
sebagai hari bersih. Dan setelah itu berlanjut dengan lima hari
haid dan dua puluh lima hari bersih. Dan jika terjadi tiga hari
darah,limabelasharibersih,satuharidarahlalulimabelashari
bersih maka tiga hari pertama itu darah shahih, lalu sisa hari
semuanyaitumenjadikesucianfasid,yaknitigaharihaidlalutiga
puluhsatuharibersih.Jikaistimrarterjadipadawaktunyamaka
tiga hari haid, lalu dua puluh tujuhnya berlanjut sebagai hari
bersih.Jikakesucianyangkeduaituempatbelasharimakakarena
menurut Abu Yusuf dianggap selalu mengalir, maka dua hari
pertamaituadalahhaidlalulimabelasharinyaadalahharibersih.
Karena tiga hari awal itu darah dan lima belas hari bersih itu
adalahshahihmakaiadianggapsebagaimasamenstruasi.
Wanita yang lupa menganai masa menstruasinya disebut

Muhayyire atauDalle.
“Nifas” adalahdarahnifas“lochia”.Darahyangkeluarpada

keguguranyangsudahterlihatjelastangan,kaki,kepaladanlain-
lainnyajugatermasuknifas.Tidakadawaktuminimaldalamnifas.
Ketikadarahberhentimakahendaknyaghusldansalat.Namunia
tidak bisa berjima sebelum lewat masa menstruasinya. Waktu
maksimumnya adalah empat puluh hari. Jika sudah sempurna
empatpuluhharinamundarahtidakberhentipunwajibghusldan
salat. Darah yang keluar setelah empat puluh hari termasuk
istihadhah. Jika pada kelahiran anak pertama seorang wanita
bersih dalam dua puluh lima hari maka ia memiliki masa dua
puluh lima hari juga. Jika pada kelahiran anak kedua darahnya
keluar selama empat puluh lima hari maka nifasnya dua puluh
lima hari dan istihadhahnya adalah dua puluh hari. Dan
hendaknya mengqadha salatnya selam dua puluh hari tersebut.
Makahendaknya iamenghafalmasanifasnya.Namun jikapada
kelahiran anak keduanya itu darah keluar kurang dari empat
puluh hari, misal tiga puluh lima harimaka itu semua dihitung
sebagainifas,danmasanifasnyaberubahdariduapuluhlimahari
menjaditigapuluhlimahari.
Pada bulan Ramadan barang siapa yang haid dan nifasnya

berhenti setelah sahur “yakni fajar” maka hendaknya ia tidak
makandanminumpadahariitu.Namunharusmengqhodopuasa
haritersebut.Danapabilahaiddannifasnyadimulaisetelahsahur
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makahendaknyaiamakandanminum,walaupundimulaisetelah
asharsekalipun.
Pada hari-hari haid dan nifas, salat, puasa, masuk masjid,

membaca danmemegangAl-Quran al-Karim, thawaf dan jima’
hukumnya adalah haram dalam keempat mazhab. Hendaknya
mengqhodo puasanya. Namun tidak dengan salatnya. Salat-
salatnya dibebaskan dari kewajibannya. Jika pada setiap waktu
salat ia mengambil wudhu, lalu duduk selama salat ditunaikan,
berzikir dan bertasbih,maka iamendapatkan pahala salat yang
sempurna.
DalamkitabJawharatun nayyira[1] disebutkan“seorangwanita

yangmemasukimasahaidwajibmemberitahukepadasuaminya.
Apabilaiatidakmemberitahuketikaditanyasuaminyamakaitu
merupakandosabesar.Sebaliknya jikadalamkeadaanbersih ia
berkatabahwadirinyasedanghaiditujugamerupakandosabesar.
Rasulullah “shallallahu alaihiwassalam”bersabda“wanita yang
menyembunyikan mulai dan selesainya haid dari suaminya maka
ia terkutuk”. Hukum mendekati wanita dari duburnya adalah
harampadamasahaidmaupunsuci.Itumerupakandosabesar”.
Barang siapa yang melakukannya pada pasanganya maka ia
terkutuk.Sodomiadalahyangdosayangterburuk.Itujugadisebut
dengan Liwat. Dalam surat Anbiya sodomi disebutkan sebagai
kebiasaan yang sangat buruk. Dalam penjelasan Birgivi, nabi
“shallallahu alaihi wassalam” bersabda, jika kalian menemukan
orang-orang yang melakukan sodomi seperti kaum Luth, maka
bunuhlah keduanya. Beberapa alim ulama jugamemerintahkan
untukmembakarkeduanya.Iamenjadi junubketikamelakukan
sodomi. Sedangkan enema tidak membuat seseorang menjadi
junubnamuniamembatalkanpuasaseseorang“Feyziyye”.]
Jika didalamwaktu salat seorangwanitamenyadari haidnya

sebelum menunaikan salat, maka ia tidak wajib mengqadha
salatnya tersebut. [Silahkanbacabab tentang ghusl dalambuku
Kebahagiaan Abadi.]

–84 –

[1] Versi singkat dari buku tiga volume yang berjudul Sirâj-ulwahhâj,
yangditulisolehAbûBakrbin'AlîHaddâd-i-Yemenî'rahmatullâhi
ta'âlâ 'alaih' (wafat 800 [1397 M]) sebagai komentar terhadap
Mukhtasari-Qudûrî,yangtelahditulisolehAbul-HuseynAhmadbin
MuhammadBaghdâdî'rahmatullâhita'âlâ'alaih'(362[973H]-428
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BAB WUDHU

Fardhu-fardhuwudhuada empatdalamHanafi, tujuhdalam
MalikidanenamdalamSyafiidanHambali.DalamHanafi:
1-Membasuhwajah.
2-Mencucitanganhinggakesiku.
3-Membasuhseperempatkepala.
4-Mencucitelapakkakihinggamatakaki.
Danjugaadaempatmacamwudhu:fardhu,wajib,sunnahdan

mandub.
Yang fardhu ada empat: wudhu untuk memegang mushaf,

mendirikan salat, mensalatkan mayat –dijelaskan dalam bab
kelimabelasjilidkelimadaribukuKebahagiaan Abadi-dansujud
tilawah –dijelaskan dalam bab keenam belas jilid keempat dari
Kebahagiaan Abadi.
Yang wajib: berwudhu untuk melakukan thawaf ziarah

–dijelaskan dalam bab ketujuh jilid keempat dari buku
Kebahagiaan Abadi.
Sedangkan wudhu yang hukumnya sunnah adalah yang

dilakukanuntukmembacaAl-Quran yangdihafal, ziarahkubur
dansebelumghusl.
Danyangmandub:wudhuyangdilakukanketikahendaktidur

dan bangun dari tidur, berkata bohong dan gibah, taubat dan
istighfarketikamendengarsesuatuyangmembangkitkansyahwat.
Dan juga yang hukumnya mandub adalah berwudhu ketika

hendakpergikemajlis ilmudanmengambilwudhuulangketika
melakukansesuatuyangtidakbaikwalaupunsebelumnyadalam
kondisi wudhu. Namun jika tidak melakukan apa-apa maka
makruhuntukmengambilwudhulagi.
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PERKARA AIR

Airdibagimenjadiempatmacam:airmutlak,airmukayyad,air
meshkukdanairmusta’mal.
1- Airmutlak, air hujan, air laut, mata air mengalir dan air

sumur. Air ini mensucikan sesuatu yang kotor. Bisa digunakan
untukapapun.
2- Air mukayyad, air melon, semangka, anggur, bunga dan

sebagainya.Air inimensucikansesuatuyangkotornamun tidak
bisadigunakanuntukwudhudanghusl.
3-Airmeshkuk,adalahairsisadariminumkeledaiataubagal

yang ibunya keledai. Air ini bisa digunakan untuk wudhu dan
ghusl.Seseorangpunyapilihanuntukmemilihyangsatudengan
yanglain.
4-Airmusta’mal,adaperbedaanapakahiniairyangturunke

bumi atau yang keluar dari badan.Dan yang paling shahih ada
yang keluar dari badan. Terdapat tiga pendapat dalam hal ini.
Menurut iman Hanafi “rahimahullah taala” najis mughalazah.
Menurut imam Abu Yusuf “rahimahullah taala” adalah najis
mutawashitah. Sedangkan menurut imam Muhammad
“rahimahullah taala” adalah bersih “suci”.Dan inilah pendapat
yangpalingbenar.
Adasembilahsyaratwajibwudhu:
1-Muslim
2-Baligh
3-Berakal
4-Tidakadawudhusebelumnya
5-Airwudhuyangsuci
6-Mampuberwudhu
7-Tidakdalamkeadaanhaid
8-Tidaksedangnifas
9- Dalam waktu salat. [Syarat yang kesembilan disesuaikan

denganorangyangadauzurnya]

SUNNAH-SUNNAH WUDHU: ada dua puluh lima yang
dijelaskan.
1-Membacaisti’adzah
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2-Membacabasmalah
3-Mencucitangan
4-Membasuhsela-selajarijemari
5-Berkumur
6-Memasukkanairkehidung
7- Berniat. Dalam Hanafi berniat ketika membasuh wajah

bukanlah fardhu, tetapi sunnah. Sedangkan di Syafii itu fardhu.
DalamMalikiitufardhuketikamembasuhtangan.
8-Menghadapkiblah
9-Membasuhsela-selajanggut[Jikajanggutnyalebat]
10-Mengusapjanggut
11-Memulaidarisisiyangkanan
12-Menggosokselajari-jarikakikanandandimulaidaribawah

jarikelingkingkakidenganjarikelingkingtangan,dansebaliknya.
13-Membasuhseluruhbagiankepala
14-Menggosoktelingadanleherdenganairsisadarikepala
15-Melaksanakandengantertibdanteratur
16-Melakukandengantertibtanpaterputus
17-Mulaimembasuhkepaladaribagiandepan
18-Menggunakanmiswak
19-Membasuhsampingmatadankelopakmatadenganair
20-Menggosokanggotabadanyangtelahterbasuh
21-Mengambilwudhuditempatyangagaktinggi
22-Melakukanminimaltigakali
23-Mengisigucikembalisetelahsetelahwudhu
24-Tidakberbicarahaldunia
25-Selaluberniatsepertiini
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PERKARA PENGGUNAAN MISWAK

Danpenggunaanmiswakadalimabelasmanfaatnya.Berikut
dibawah ini manfaat-manfaatnya yang diambil dari Sirajul
Wahhaj.
1- Mempermudah pengucapan kalimat syahadat ketika

sakaratulmaut
2-Memperbaikidaginggigi
3-Menghilangkandahakdidada“ekspektoranyangbaik”
4-Menghilangkansekresiempedu
5-Menghilangkansakitgigi
6-Menghilangkanbaumulut
7-Allahute’alaridhapadanya
8-Memperkuatpembuluhdarahkepala
9-Dikutuksetan
10-Mencerahkanmata
11-Didalamnyaterdapatbanyakkebaikandanhasanat
12-Sunnah
13-Muluhnyamenjadibersih
14-Lidahnyamenjadifasih
15-Pahalanyalebihbanyakdaripahalasalattujuhpuluhkali

rakaatyangtidakmenggunakanmiswak.

HAL-HAL YANG MUSTAHAB DALAM WUDHU: ada
enamperkara:
1-Tidakmengucapkaniatyangdilakukanolehhati
2-Membasuhleherdenganairsisadaribasuhantelinga
3-Tidakmencucikakidenganmenghadapkankekiblat
4- Jika memungkinkan minum air yang tersisa dari wudhu

sambilberdirimenghadapkiblat
5-Mencipratkansedikitairkepakaiannyasetelahwudhu
6-Mengeringkananggotatubuhdengankainbersih
Ibnu Abidin berpendapat mengenai orang-orang yang

membatalkan wudhunya, “melakukan sesuatu yang makruh
dalam mazhabnya sendiri namun fardhu dalam mazhab lain,
hukumnya adalah mustahab”. Imam Rabbani menyebutkan

–88 –



dalamrisalahyangkeduaratusdelapanpuluhenam,“menggosok
anggota tubuhuntukberwudhuhukumnyaadalah fardhudalam
mazhab Maliki, maka kita wajib melakukannya”. Ibnu Abidin
menyebutkanketikamenjelaskan tentang talaqi rij’i, “seseorang
yang mengikuti mazhab imam Hanafi lebih utama mengikuti
mazhabMaliki.KarenaimamMaliksepertimuridImamHanafi.
Ketika tidak terdapat hukum dalammazhabHanafi maka alim
ulamaHanafimemberikanfatwamenurutMaliki.MazhabMaliki
adalahyangpalingdekatdenganmazhabHanafidiantaramazhab
yanglainya”.

HAL-HAL YANG MAKRUH DALAM WUDHU: ada
delapanbelas:
1-Mengguyurairdengankeraskewajah
2-Meniupairyangdipakaiuntukwudhu
3-Membasuhkurangdaritigakali
4-Membasuhlebihdaritigakali
5-Meludahiairuntukwudhu
6-Mengingusiairyangdipakaiuntukwudhu
7-Memasukkanairketikasedangberkumur
8-Bertolakbelakangdengankiblat
9-Berkedip-kedip
10-Melotot
11-Memulaidariyangkiri
12-Membuangingusdengantangankanan
13-Memasukkanairkedalammulutdengantangankiri
14-Memasukkanairkedalamhidungdengantangankiri
15-Menghentakkankakiketanah
16-Berwudhudenganairyangsudahhangatkarenamatahari
17-Tidakmenggunakanairmusta’mal“silahkanliatjenis-jenis

airdiparagrafatas”
18-Berbicarahaldunia

PERKARA-PERKARA YANG MERUSAK WUDHU:ada
duapuluhempathalyangdisebutkan:
1-Sesuatuyangkeluardaribelakang
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2-Sesuatuyangkeluardaridepan
3- Sesuatu yang keluar dari depan dan belakang walaupun

sebesarcacingataukerikil
4-Melakukanenema“memasukancairanlewatanus”
5- Jika obat yang dimasukkan lewat tempat melahirkan

kembalikeluar
6-Sesorangyangmemasukkanobat lewat telinga lalukeluar

lewat mulut maka itu membatalkan wudhu. [Jika keluar lewat
telingaatauhidungtidakmembatalkan“Hindiyye”]
7- Jikakapasyangdipakai seorang laki-lakiuntukmenyubat

airkecilbasahdanlepas.[Jikasebagiankapasnyakeluardantidak
basahmakaselamaiatidaklepas,itutidakmembatalkan]
8-Jikakapasnyajatuhdanbagianyangluarnyabasah
9-Muntahyangbanyak.Jikayangdimuntahkanadalahdahak

maka tidakmembatalkanwalaupunkeluarbanyak.Cairanyang
keluar dari mulut seseorang yang tidur juga termasuk bersih
walaupunberwarnakuning.
10- Mengeluarkan air mata yang disebabkan oleh penyakit.

Jika air mata keluar diakibatkan oleh bawang dan sebagainya
makatidakmembatalkan.
11-Darah,nanah,dancairankuningyangkeluardarihidung

hukumnya membatalkan walaupun tidak keluar dari lubang
hidung.Ingusbukanlahnajis,tidakmembatalkan.
12-Jikaterdapatbanyakdarahdariludah
13- Jika darah keluar ketika menggigit sesuatu dan gigi,

mulutnya terkena darah tersebutmaka iamembatalkanwudhu.
Jikatidakterkenagigidanmulutmakatidakbatal
14-Jikaadadarahyangterlihatdisalahsatuanggotatubuhdan

ia terlihat menyebar walaupun sedikit maka dalam Hanafi itu
batal.NamuntidakdidalamSyafiidanMaliki.
15-Tidurnyenyakdiatashewantunggangan.
16- Ragu-ragu apakah masih ada wudhu atau tidak, maka

hendaknyaberanggapantidakadawudhu
17- Jika seorang suami berpelukan dengan istrinya dalam

keadaantelanjang
18-Lupadalammembasuhsalahsatuanggotatubuh,walaupun
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iatidaktahubagianyangmana

19-Jikadarah,nanahdancairankuningyangadadisalahsatu
anggotatubuhkeluardengansendirinyaatauketikadipencet

20- Jika terdapat luka pada salah satu anggota tubuh yang
terdapat cairan kuning, darah atau nanah ditengah-tengahnya
makajikaitumerembeskeanggotatubuhyangsehatataukekapas
yang ada diatasnya, hukumya adalah batal. Namun jika yang
keluaradalahcairanyangtidakberwarnadari lukanyamaka itu
tidakmembatalkan.Orangyangmenderitakudisdaneksimboleh
mengikutipendapatdiatas.

21-Jika iabersandar lalu tidurdengannyenyakseakanakan
jatuh

22-Jikaiatertawapadasalat-salatyangadaruku’dansujudnya
hinggaterdengarolehdirisendiridanorangyangdisampingnya.
Namun jika hanya terdengar oleh diri sendiri maka salatnya
menjadifasid,tapiwudhunyatidakbatal

23-Jikaepilepsinyakambuhdaniajatuhpingsan

24-Jikakeluardarah,nanahdancairankuningdaritelingadan
turunkeanggotatubuhyangperludibasuhdalamghusl.

Orang-orang Eropa belajar mandi di hamam dari kita
Sebelum itu mereka tidak bisa masuk kerumah masing-masing karena bau mereka sendiri
Orang-orang muslimlah yang menyebarkan perkara kebersihan kepada dunia
Dengan begitu manusia tertolong dari musuh yang besar
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DOA-DOA WUDHU

Ketikaakanberwudhuhendaknyamengucapkan,“Bismillâhil-
adzim wal-hamdulillâhi ’alâ dînil islâmi wa ’alâ tawfîq ilîmâni
alhamdulillâhil ladzî ja’alal mâa tahûran wa ja’al al islâma nûran.”
Ketikamemberiairkemulutnya,“Allâhummasqinî min hawdi

nabiyyika ka’san lâ ’azmau ba’dahu abadan.”
Ketika memasukkan air kedalam hidungnya, “Allâhumma

arihnî râyihat al Jannati warzuqnî min naîmihâ wa lâ turihnî
râyihatan nârî.”
Ketika akan membasuh wajah, “Allâhumma bayyid wajhî

binûrika yawma tabyaddu wujûhu awliyâika walâ tusawwid wajhî
bizunûbî yawma taswaddu wujûhu a’dâika.”
Ketika akan membasuh tangan kanan sampai kesiku,

“Allâhumma a’tinî kitâbî biyamîni wa hâsibnî hisâban yasîran.”
Ketika akan membasuh tangan kiri sampai kesiku,

“Allâhumma lâ tu’tinî kitâbî bishimâlî wa lâ min warâî zahrî walâ
tuhâsibnî hisâban syadîdan.”
Ketikaakanmembasuhkepala,“Allâhumma harrim sha’rî wa

basharî ’alannârî wa azillanî tahta dhillî ’Arshika yawma lâ dhilla
illâ dhilluka.”
Ketikaakanmencucitelinga,“Allâhumma j’alnî minalla dhîna

yastami’ûnal qawla fa yattabi’ûna ahsanah.”
Ketikaakanmembasuhleher“bagianbelakang”,“Allâhumma

a’tik raqâbatî minannâri wahfaz min as-salâsili wal-aghlâl.”
Ketika akan membasuh kaki kanan, “Allâhumma thabbit

qadamayya ’ala sirâti yawma tazillu fîhil aqdâm.”
Ketika akan membasuh tangan kanan sampai kesiku,

“Allâhumma lâ tatrud qadamayya ’alas sirâti yawma tatrudu kullu
aqdâmi a’daika. Allâhumma j’al sa’yî masykûran wa zanbî
maghfûran wa ’amalî maqbûlan wa tijâratî lan’ tabûra.”
Ketika selesai berwudhu,“Allâhummaj’alnî minattawwâbîna

waj’alnî min-almutetahhirîna wa-j’alnî min ’ibâdika sâlihîna wa-
j’alnî min alladhîna lâ khawfun ’alaihim walâ hum yahzanûn.”
Maka ketika ia melihat ke langit, “Subhânakallâhumma wa

bihamdika asy-hadu an lâ ilâha illâ Anta wahdaka lâ sharîka laka
wa anna Muhammadan ’abduka wa rasûluka.”
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LalumembacasuratInna anzalna satuatauduakali,bahkan
tigakalidengandiawalibasmalah.
Dan juga pelajari dan ajarkan ilmu agama kepada keluarga,

anak dan cucu, karena laki-laki akan diminta pertanggung
jawabanataswanitanya.

BAB TAYAMUM

DalammazhabHanafi tayamumsebelummasukwaktu salat
adalahsah.Sedangkanditigamazhablaintidak.Adatigafardhu
tayamum: tayamumuntukwudhu samadengan tayamumuntuk
ghusl. Hanya niatnya yang berbeda.Oleh karena itu salah satu
daritayamumtersebuttidakbisadigunakanuntukyanglain.
1-Niat,daniniadalahwajib
2- Memukulkan tangan ke tanah lalu mengusapkannya ke

wajah.
3-Memukulkantangannyaketanahlagilalumengusapkannya

ketangankananmenggunakantelapaktangankiriterlebihdahulu
lalukesebaliknya,daninisemuaadalahrukun.
Dalil yang menunjukan bahwa tayamum adalah fardhu ada

padasuratAn-NisaayatkeempatpuluhtigadansuratAl-Maidah
ayat keenam. Dalam Maliki dan Syafii, tayamum tidak boleh
dilakukan sebelum masuk waktu salat dan tidak bisa salat
menggunakansatutayamum.
Tayamum tidak boleh dilakukan dengan enam hal. Kecuali

terdapat debu tanah diatasnya. Enam hal itu adalah: besi,
tembaga, perunggu, timah, emas, perak dan semua logam.
Tayamum diperbolehkan menggunakan bahan selain logam-
logam yang dapat cair ketika dipanaskan, kaca yang melunak
ketikadipanaskandanporselenyangmengkilap.Namuniaharus
darijenistanah.
Salat bisa dilakukan ditanah yang telah dikencingi lalu ia

mengering.Namuniatidakbisadilakukanuntuktayamum.
Agar dapat melakukan tayamum, wajib untuk mencari air

dahulu, lalu tidak menemuinya, dan bertanya kepada seorang
muslin dan seorang yang adil, dan orang yang adil tersebut
haruslahshalihjuga.
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Adalimasyarattayamum:
1-Niat.
2-Mengusap.
3- Barang yang dipakai untuk tayamum berasal dari jenis

tanah.Jikabukanmakaharusadadebutanahdiatasnya.
4-Barangyangdipakaiataudebutersebutharuslahbersih.
5- Tidak sanggup secara hakikat atau hukum dalam

penggunaan air. [Sakit yang ada ditangan atau kaki setelah
sembuhdarisuatupenyakitmerupakanuzur.Begitupuladalam
masalahusia.Makamerekamendirikansalatdenganduduk].

Sedangkansunnah-sunnahdaritayamumadatujuh:
1-Membacabasmalah.
2-Memukulkantelapaktanganketanahyangbersih.
3-Mengusapkantanganmajumundurdiatasbendatersebut.
4-Melebarkanjarijemari.
5-Meniriskandebuyangadaditangan.
6-Mengusapwajahterlebihdahulu.
7-Mengusaptanganhinggakesikukemudian.

Adaempatkondisiyangharusdipenuhiuntukmencariair:
1-Lokasiyangdihuni
2-Jikadiberikabarbahwaairsudahditemukan
3-Jikaandayakinbahwaadaair
4-Jikaandatidakberadaditempatyangseharusnya.
Jika seseorangmenemukanair namun tempat adanyaair itu

lebih dari satu mil maka tayamum diperbolehkan. Namun jika
kurang dari satu mil dan waktu salat belum lewat maka tidak
diperbolehkan tayamum. [Satumiladalahempat ribuzra,yakni
dalammazhabHanafi0,48x4000=1920meter].
Dan jika seseorang pergi mencari air dan ketika tidak

menemukannyaiabertayamumdansalat,lalusetelahnyamelihat
airmakaterdapatperbedaanpendapatuntuknyamengulangatau
tidaksalatnyatersebut.Namunyangpalingbenaradalahiatidak
wajibmengulangsalatnya.
Seseorang sedang dalam keadaan basah namun ia tidak

menemukan air dan bahkan tidak menemukan tempat untuk
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bertayamum,makahendaknyaiamengeringkansepotonglumpur
lalubertayamumdengannya.Jikaterdapatbeberapaorangyang
bertayamum lalu salah satu darinya melihat air, maka hukum
tayamummerekasemuabatal.
Dan juga jika dibawakan sedikit air kepada beberapa orang

lalu dikatakan ambillah wudhu salah satu dari kalian, maka
tayamum mereka semua menjadi batal. Namun jika dikatakan
ambillah wudhu kalian semua, padahal air yang dibawakan
tersebuthanyacukupuntuksatuorang,namunhukumtayamum
merekasemuamenjadishahih.
Jika seseorang sedang dalam keadaan junub dan ia tidak

menemukan kecuali di masjid untuk ghusl, maka hendaknya ia
tayamumlalumasukmasjiduntukmengambilair.Namunketika
sudahmasukmasjid ia tidakmenemukan air untuk salat maka
hendaknyaiatayamumlagi.
Jikaseseorangyangsedangdudukdidalammasjidmimpibasah

maka hendaknya ia bertayamum dan setelah itu baru keluar
masjid.
Seseorang yang tidak mempunyai tangan bisa melakukan

tayamum.Namun jika iamemilikiorangyangmelakukan istinja
kepadanyamaka istinjamasihwajibpadanya.Namun jika tidak
adaiaterbebasdariistinjatersebut.
Dan jika kedua kaki dan tangannya tidak ada maka ia

terbebaskan dari melaksanakan salat menurut Tarafayn “Imam
Abu Hanifah dan Imam Muhammad Syahbani”. Sedangkan
menurutimamAbuYusufiawajibmelaksanakansalat.
DanjugatidakdiperbolehkanbertayamumuntuksalatJumat.

Yakniketikawaktuuntukberwudhutinggalsedikitdantakutjika
terlewat salat Jumatnya lalu ia bertayamummaka itu tidak sah.
[Qodho untuk salat Jumat adalah salat dzuhur]. Dalam Darrul
Muhtar,berwudhudenganairkurmadarijenisnebidhtidaksah.
Seseorang yang bermimpi basah dalam perjalanan

diperbolehkan untuk tayamum dan melaksanakan salat subuh.
Dan perjalanan berlangsung hingga waktu dzuhur. Setelah itu
hendaknya salat dzuhur denganbertayamumketikawaktu salat
asharsudahmendekatatauwaktusalatdzuhursudahakanselesai.
Dan jikapadawaktuashar iamendapatkanair,apakah iawajib
mengqadha salat subuh dan dzuhurnya ? Terdapat perbedaan
pendapat ulama dalam hal ini. Dalam salah satu pendapat
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disebutkan ia wajib mengulangnya. Dan dipendapat yang lain
tidak.Sepertinyamasalah iniharusdibahas setelahpembahasan
mengenai‘tertib’“yangdijelaskanpadaparagrafketujuhdaribab
keduapuluhtigadarijilidkeempatKebahagiaan yang Kekal”.
Jika seseorangmempunyai air yangdiletakkanditunggangan

keledainya, lalu ia kehilangan keledainya maka hendaknya ia
bertayamumdanmelaksanakansalat.Danketikasedangsalatia
mendengarsuarakeledainyatersebutmakawudhunyabatal.
Jikaseseorangberpergiandengankudanamunjikaiaturunia

akan ditinggalkan teman-temannya, maka hendaknya
bertayamumdiataskudanyatersebutdanmelaksanakansalatnya
sambilduduk.
Jika jalananberbahayaataucuacayangdinginmenyebabkan

kemungkinan seseorang akan sakit maka hendaknya ia salat
denganbertayamum.
Hendaknya seseorang yang berpergian membawa potongan

keramik atau bata. Karena jika hendak melaksanakan salat ia
tidakmenemukanairdanlingkungansekitarnyalembab.Makaia
bertayamumdenganbatatersebut.
Jikaseseorangyanghendakakanmelaksanakansalat‘idbatal

wudhunya, namun ia khawatir jika ia pergi mengambil wudhu
makaakanketinggalansalat‘idnyadankekhawatirannyaitubesar
makahendaknyaiabertayamumdansalatdengannya.Iniadalah
pendapat imamAbuHanifah. Sedangkan menurut imamayn ia
tetapharusambilwudhukembali.
[Disebutkan dalam catatan “Ahmad bin Muhammad bin

Ismail” Tahtawi pada bukuMeraq al falah “Abul-IkhlâsHasan
bin Ammar” Sherblali, “penyakit adalah uzur untuk tayamum.
Sedangkanseseorangyangsehatdantakutsakit jikamengambil
wudhubukanlahsuatuuzur.Paraalimulamayangmembolehkan
seseoranguntukmengqadhapuasanyadenganalasantakutsakit,
juga memperbolehkan tayamum bagi orang yang takut sakit.
Penyakit sendiri ada empat macam: Air mungkin berbahaya.
Begitu pula dengan bergerak. Seseorang mungkin tidak bisa
menggunakan air. Dan juga tidak bisa bertayamum. Berbahaya
bisa dipahami oleh rasa takut orang tersebut atau keputusan
dokteryangmuslim,adildanjujur.Jikatidakadadokteryangadil
maka keputusan dokter yang baik dan tidak berdosa dapat
diterima.Seseorangyangtidakbisamenggunakanairdaniatidak
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menemukan orang lain untuk mengambilkan wudhu maka
hendaknya bertayamum.Namun jika iamemiliki anak ataupun
pembantu yang bisamengambilkannyawudhumaka dianjurkan
untuk diambilkan wudhu padanya. Dan jika tidak ada maka
dipersilahakan tayamum. Juga tidak perlu untuk menyewa
pembantudalamhalinimenurutimamHanafi.Sedangkanorang
yangsamasekalitidakbisatayamumpunhendaknyamengqhodo
salat-salatnya.Walaupunantarsuamidanistri tidakwajibuntuk
membantuwudhudansalatsatusamalain,suamiperlumeminta
kepada istri. Barang siapa yang sedang berada diluar kota atau
desayangtidakbisamenemukanairpanasdaniatakutakansakit
jika ghusl dengan air dingin maka hendaknya ia bertayamum.
Untukdalamkotapundiberifatwayangsepertiini.Jikaanggota
tubuh ghusl dan wudhu terluka lebih dari setengahnya maka
hendaknya tayamum. Jika hanya setengahnya maka basuhlah
anggota tubuh yang sehat. Danmengusap bagian yang terluka,
namun jika mengusap juga berbahaya maka usaplah balutan
lukanya.Danjikaitujugaberbahayamakajanganlahdiusap.Jika
mengusapituberbahayadikarenakansakitmakaiaterbebasdari
membasuhnya.Jikawajahdariseseorangyangkehilangankedua
kaki dan tangannya itu terluka maka hendaknya ia salat tanpa
wudhudikarenakaniapuntidakbisabertayamum,dantidakperlu
mengqhodonya. Namun jika wajahnya sehat maka hendaknya
dibasuh. Jika tidak ada pembantu maka hendaknya mengusap
wajahnyalangsungketanah.Seseorangyangsalahsatutangannya
cacat, terluka atau putusmaka hendaknya ia berwudhu dengan
tangannya yang sehat. Namun jika keduanya pun begitu maka
hendaknyamengusapwajahnya ketanah langsung.Balutan atau
kayu, salep dan gips yang dipasang pada luka-luka atau patah
secaradaruratuntukkesembuhandanperlindungandaribahaya
itutidakbisadibukadanlukanyatidakbisabasuhdengandanjuga
tidak bisa diusap, maka hendaknya diusaplah balutan dan
sejenisnya tersebutdan juga sisadarianggota tubuhyang sehat.
Namunjikaadakemungkinanuntukdilepas,makawajibdibasuh
luka bagian atasnya dan dicuci kulit yangmasih sehat tersebut.
Hal-hal ini tidak harus diterapkan setelah berwudhu; juga tidak
ada batas waktu untuk penggunaannya. Diperbolehkan untuk
membasuhkakiyangsehatdanmengusapbalutanyangadadikaki
yanglain.Jikabalutanyangmenempelitulepasmakawudhutidak
batal selama luka belum sembuh. Begitu juga jika bahan yang
diusapitudigantisetelahiadiusap,makawudhupuntidakbatal.
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Jika kuku patah atau terluka dan menghapus salep yang
dipakaikanituberbahaya,makacukupbasuhlahbagianatassalep
tersebut karena itu termasuk darurat. Jika mencucinya itu
berbahayamakacukupdiusap.Jikaitupunmembahayakanmaka
janganlahdiusap.[Karenadidalamtigamazhablainjugamemiliki
hukum seperti ini maka tidak perlu mengikuti mazhab lain
tersebut.] Dalam Ibnu Abidin salep dijelaskan seperti splint.
Namun tidak dengan tambalan dan bungkusan gigi. Karena ia
memungkinkan untuk mengikuti imam Maliki atau Syafii.
Seseorangyangtertinggalsalatnyakarenahilangakaldanpingsan
disebabkan bukan dari dirinya sendiri maka ia tidak perlu
mengganti salat-salat yang terlewat hingga ia sadar. Dan juga
berapapunjumlahsalatyangtidakdilaksanakankarenasakitdan
yangdilaksanakandenganima“duduk,berbaringdanlain-lain”,
makatidakperludigantikarenakeadaandarurat.Namunjikaia
sehat-sehatsajamakawajibdigantisemuanya”.
Ibnu Abidin “rahimahullah taala” menyebutkan “seseorang

yangmewudhukanataumembasuhanggotabagianwudhuorang-
orang yang sehat hukumnya adalahmakruh. Sedangkan jika ia
hanya membawakan air dan menuangkan air kepada orang itu
untuk berwudhu maka itu diperbolehkan. Jika seseorang yang
sedangsakitituselalumengotoripakaiandankasurnya,danuntuk
menggantinyaitusangatlahmerepotkanmakahendaknyaiasalat
walaupun dalam keadaan najis. Jika splint, kayu, plaster dan
balutan salep itu lepas dan jatuh setelah luka yang terdapat
dibawahnya itusembuhmakawudhunyabatal.Dan jugawudhu
danghuslakanbataljikalukatelahsembuh,walaupunplesterdan
lain-lainnyabelumjatuhdanbisadiangkatdenganaman.”
Allahu te’ala memberikan masalah dan penyakit dengan

tujuan untuk memaafkan dosa-dosa hamba-hambanya atau
menambah nikmatnya nanti di surga. Oleh karenanya ibadah-
ibadah kadang merepotkan dan menyusahkan. Namun sebagai
gantinyaIamemberikakemudahan,kenyamanandankeberkahan
pada pekerjaan-pekerjaan dunia. Dan tidak akan memberikan
keberkahan dan kemudahan bagi yang tidak melakukannya.
Kalaupunmerekahidupdalamkenyamanandankekayaanyang
merekadapatkandariberbuatcurangdankhianat,kenikmatanitu
tidakakanberlangsunglama.Dalamwaktuyangsingkatmereka
akanmenderitadirumahsakitataupunpenjara.Dansiksamereka
diakhiratnantiakanlahkeras].
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ISTINJA, ISTIBRA DAN ISTINQA

Istinja adalah mencuci bagian yang diketahui dengan air.
Istibra,mengulurwaktusebelummengambilwudhusetelahbuang
airkecildenganberjalan-jalanataudiambeberapasaatsampaiair
kecilnyabenar-benarhilang.Sedangkanistinqaadalahyakindan
tenangnyahatitentangkebersihanfisiknya.
Istinjaadaenammacam:
Yang fardhu adalah membersihkan najis walaupun sebesar

satu dirham yang ada dipakaian, tubuh atau tempat yang akan
digunakanuntuksalat,denganair.Begitupuladalamghusl,istinja
adalahfardhu.[Yangdimaksuddengansatudirhamdisiniadalah
satumisqal,yaniempatgramdandelapanpulunsantigram].
Yangwajibadalahmembersihkannajiswalaupunsebesarsatu

dirhampadapakaiandantempatibadah.
Membersihkan najis yang kurang dari satu dirham adalah

sunnah.
Yangmustahabadalahmembersihkannajisyangsedikit.Yang

mandub adalah membersihkan tempat duduk yang dikentuti
ketikatempatitusedangbasah.
Sedangkanjikaiamembersihkantempatdudukyangdikentuti

ketikasedangkeringadalahbid’ah.
Sunnah-sunnahdalamistinja:membersihkandenganbatuatau

tanahdiikutidenganairsesudahnya.
Namunjikanajisitutidakhilangdenganbatudantanah,dan

tersisa satu dirham lebih atau bahkan ia merembet ketempat
duduknya maka membersihkan dengan air menjadi fardhu.
Setelahituwajibmengeringkandengankainlapyangbersihdan
jikatidakadahendaknyadengantangan.
Hukummustahabpadaistinjaadasatu:menggunakanjumlah

batuyangganjil.Yakni,tiga,limaatautujuh.
[Untuk seseorang yang memiliki kebiasaan mengompol

“enuresis” agar pakaiannya tidak terkena air seninya tersebut
makahendaknyadipasangkanpopokataukainsebesar12x12cm
laludiikatkanbenangsepanjangsetenganmeter.Kainnyatersebut
hendaknya menutupi kemaluannya. Dan benangnya setidaknya
mengikat satu ikatan pada ujung-ujung kain, yakni atas
kemaluannya.Bagianyangdekatdengankainbalutandiikatdua
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kali, dan bagian yang dibalut tersebut ditarik lalu dimasukkan
kedalam balutan dan diikat. Lalu ujungnya dikaitkan dengan
penitidandisangkutkankecelanadalam.Ketikaakanbuangair
kecil maka penitinya dilepas dan ditarik benangnya maka kain
pembalutnya akan segera lepas. Terdapat pada beberapa orang
tuabahwakelaminmerekasudahmulaimengecil.Olehkarenanya
kain pembalut tidak bisa menutupinya. Maka mereka harus
meletakkankelamindanbuahzakarnyakedalamkainnilondan
mengikat kepala kainnya tersebut. Seseorang yang bermazhab
Hanafi dan memiliki kebiasaan ini namun tidak memiliki uzur
maka ketika hendak berwudhu, ghusl dan salat berniat untuk
mengikuti mazhab imam Maliki. Salah seorang guru Jamiatul
Azhar yang wafat pada tahun 1384 H, Abdurrahman Ceziri
“rahimahullah taala” menyebutkan dalam “Kitabul Fiqh Alal
Mazhahibil Arba’” yangdisusunolehalimulamaMesir“Dalam
mazhabimamMalikimenurutpendapatyangkedua, jikaterjadi
sesuatuyangmembatalkanwudhupadaorangyangsakitdantua
maka ia langsungberuzurdanwudhunya tidakbatal. Seseorang
yang bermazhab Hanafi dan Syafii yang dalam keadaan haraj
“kesulitan” bisa mengikuti pendapat ini”. Seorang yang
bermazhabHanafiyangmengompolsaatsalatketikakeadaannya
tidaknyaman inibolehmengikutipendapat imamMaliki.Maka
hendaknya iaberniatdemikiandanmelanjutkan salatnyadalam
keadaanuzur].

BAGAIMANA MELAKSANAKAN SALAT

Salat didirikan dengan empat perkara: dengan fardhunya,
wajibnya, sunnahnya dan mustahabnya. Dalam mazhab Hanafi
mengangkat tangan sejajar dengan daun telinga itu merupakan
sunnah. Mengarahkan telapak tangan kearah kiblat pun
merupakan sunnah. Dan merupakan mustahab bagi laki-laki
untukmenyentuhkanibujarikedauntelingadanbagiperempuan
mengangkattangansejajardenganbahu,danmengatakanAllahu
Akbar adalahfardhu.Setelahtakbirmakamendekapkantangan
adalahsunnah.Meletakkantangankanandiatastangankiri juga
merupakan sunnah. Dan juga bagi laki-laki meletakkan tangan
dibawah perut dan bagi perempuan meletakkan tangan didada
adalah sunnah. Dan bagi laki-laki juga adalah mustahab untuk
menggenggampergelangantangankirinya.
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Membaca ‘Subhanaka’ dalam salat adalah sunnah, baik itu
imam, makmum ataupun sendiri. Membaca ta’awudz juga
merupakan sunnah bagi imam atau yang sendiri. Membaca
basmalah adalah sunnah. Membaca surat Al-Fatihah dan
membaca tiga ayat atau lebih panjang dari itu juga wajib,
sedangkan membaca satu ayat dari Al-Quran al-Karim dalam
keadaan berdiri pada setiap rakaat salat-salat sunnah danwitir,
danduarakaatketikasalatsendiriadalahfardhu.

Membungkukkan pinggul dalam ruku adalah fardhu. Dan
membungkuk sebanyak tiga kali mengucapkan Subhanallah
adalahwajib. SedangkanmengucapkanSubhana rabbiyal azhim
tiga kali adalah sunnah. Dan hukumnya mustahab jika
mengucapkan sebanyak lima atau tujuh kali. Untuk menunduk
selamapengucapansatukaliSubhanallah antararukudanqiyam
jugaantaraduasujud,menurutimamAbuYusufadalahfardhu.
Sedangkan menurut tarafayn adalah wajib, dan walaupun
beberapa ulama menyebutkan itu adalah sunnah, namun yang
palingbenaradalahwajib.

Dalamsujud,meletakkankepalaketanahadalahfardhu.Dan
membungkuk selama tiga kali Subhanallah adaah wajib. Dan
mengucapkan tiga kali Subhana rabbiyal a’la adalah sunnah.
Sedangkanmengucapkanlimaatautujuhadalahmustahab.

Ibnu Abidin menyebutkan “dalam proses sujud, hendaknya
meletakkan dua lutut terlebih dahulu, lalu kedua tangan, lalu
hidungdiikutidengankening.Jarijempolsejajardengantelinga.
Dalam Syafii tangan disejajarkan dengan pundak. Dan
meletakkan setidaknya satu jari kaki adalah fardhu.Tanahatau
lantai haruslah keras agar kepala tidak tenggelam kedalam.
Contohnyaadalahkarpetyangtebal,anyamanrotan,gabahdan
gandum. Meja, sofa dan mobil yang ada diatas tanah juga
termasuktanah.Namunpelanadansejenisnyayangberadadiatas
hewan tunggangan tidaklah termasuk. Juga kain, karpet dan
anyamanyangdipasangdandiikatkepohonatautiangbukanlah
tanah. Sujud diatas jawawut dan gabah-gabah yang termasuk
bahanyang licin tidaklahsah.Namun jikaberadadalamkarung
makaiashahih.Jikatempatsujudituberjarakduabelasjariatau
dua puluh lima cm dari tanah tempat meletakkan lutut maka
walaupun salatnya sah tapi ia makruh. Dalam sujud siku-siku
dibiarkan terbuka dari badan dan perut. Jari jemari kaki
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diarahkankekiblat.Sebagaimanahukummenempekantumitsatu
dengan yang lainnya itu sunnah ketika akan ruku, begitu pula
dalamsujudditempatkanberdekatan.
Bagi wanita ketika takbir maka hendaknya mengangkat

tangannya sampai pundak. Dan jangan sampai pergelangan
tangankeluardarilubangpergelanganpakaian.Lalumeletakkan
pergelangan tangankanandiatas tangankiri didada.Menunduk
sedikit ketika ruku. Tidak perlu mensejajarkan pinggul dengan
kepala.Danjugatidakmembukajarijemarisaatrukudansujud.
Sebaliknya justru harusnya menempelkan jari jemarinya.
Meletakkan tangannya diatas lutut dan menggenggamnya. Dia
meletakkankeduatangannyadiataslututnyadanharusditekuk.
Dia tidak memegang lututnya. Dan ketika sujud hendaknya
meletakkan tangannya ketanah dekat dengan perutnya. Dan
menempelkan perutnya kepaha. Dan dalam duduk tasyahud
mengeluarkan kakinya kebagian kanan. Jari jemari tangannya
diletakkan diatas lutut. [Dan bagi laki-laki juga tidak perlu
mencengkramlututnya].Jarijemarinyadirapatkansatusamalain.
Danmakruhhukumnyamerekasalatdenganimambaikitudari
kalanganmerekasendiriataukalanganjamaahlaki-laki.Danbagi
wanita, salat Jum’at dan shola Id tidaklah fardhu. Dan ketika
pembacaan Takbir tasyrik setelah salat Id Adha, membacanya
pelan dari dalam hati. Dan tidaklah mustahab jika ia
melaksanakansalatsubuhnyatelat.”Denganbeginitelahselesai
terjemahandariIbnuAbidintelahselesai.SayyidAhmadHamawi
binMuhammadMekki “rahimahullah taala” “wafat 1098 [1686
A.D] dalambukunyaUyunul Bashaair yangmerupakan sebuah
pendapatdaribukunyayangberjudulEshbah “yangmanaditulis
oleh Zaynal Abidin bin Ibrahim ibnu Nujaymi Misri
“rahimahullahtaala,926A.D–970[1562A.D]menyebutkanbagi
wanitayangmenggundulirambutmerekadengancaramencukur
atau memotong atau bahkan dengan menggunakan obat,
hukumnyaadalahmakruhtahrim. [Namundiperbolehkanuntuk
memotong rambut sampai daun telingan dengan syarat tidak
menyerupai laki-laki]. Makruh juga bagi wanita untuk
mengumandangkan azan atau iqomah. Dan juga tidak
diperbolehkan berpergian tanpa suami atau mahramnya. Tidak
bolehmembukajilbabnyaketikahaji.Bisamelakukanibadahsai
dari Safa keMarwa walaupun dalam keadaan uzur, tidak suci.
Namun harus thawaf dari jarak yang jauh dari Ka’bah. Tidak
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boleh berkhutbah. Karena suara mereka adalah aurat mereka.
Mereka boleh menggunakan khuf saat haji. Para wanita tidak
diperbolehkanmengangkatjenazah.Dantidakbisadibunuhjika
ia murtad. Dan dalam kasus qisas atau hudud tidak diterima
persaksiannya. Tidak beritikaf didalam masjid. Diperbolehkan
untukmewarnai tangandankakinyadengan inai. [Namun tidak
dengankutek].Dalampembagianwarisan,persaksiandannafkah
untuksaudaranyamemilikijatahsetengandarilaki-laki.Seorang
wanita muhsinah tidak diperkenankan dipanggil kemahkamah.
Seorang hakim atau wakilnyalah yang patut pergi kerumahnya.
Seorangwanitamudatidaksepatutnyamengucapkansalam,bela
sungkawadanmenjawabbersinlaki-lakiasingdanjugajikalaki-
lakinyatelahmengucapkanlebihdahuluiapuntidakseharusnya
membalas.Jugamerekadilaranguntukberdiamdiridenganlaki-
laki asing dalam satu kamar. Dan selesailah terjemahan dari
Hamawi.
Duduk tahiyat awal hukumnya wajib. Sedangkan duduk

tahiyat akhir adalah fardhu.Danmembaca tahiyat pada duduk
yangterakhiradalahwajib.
Membaca shalawatpadaduduk tahiyatakhirdi salat fardhu,

salatwajib, lalu salat sunnah qabliyah dzuhur dan qabliyah dan
ba’diyahsalatJum’at,dantiaptahiyatdalamsunnahempatrakaat
ashar dan isya. Melafalkan salam adalah wajib. Dan menoleh
kekanan dan kiri adalah sunnah. Sedangkan melihat dengan
perhatianpenuhadalahmustahab.
Danjugasyaratdikabulkannyasalatdengansempurnaadalah

[menjauhiyangharamdan]khusuk,taqwadanmeninggalkanhal
yang tidak bermanfaat “malaa ya’nihi” dan meninggalkan
kemalasandanibdad.KhusukadalahtakutkepadaAllahute’ala,
taqwa adalahmenjaga Sembilan anggota tubuh dari haram dan
makruh, meninggalkan yang tidak bermanfaat adalah
meninggalkanmajelisdanpekerjaanyangtidakbermanfaatbagi
dunia dan akhiratnya, meninggalkan kemalasan adalah
meninggalkan kejenuhan dalam mendirikan salat, dan ibdad
adalah memenuhi panggilan azan ketika dikumandangkan lalu
meninggalkansemuapekerjaandanmasukdalamjamaah.
Ada enam perkara yang penting untuk dilakukan didalam

salat:ikhlas,tafakkur,khauf,roja,ru’yatitaqsirdanmujahadah.
Yangdimaksuddenganikhlasadalahibadahnyaterdapathulus
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[hanya mengharap ridha Allahu te’ala], tafakkur adalah
memikirkanperkarayangadadidalamsalat,khaufadalah takut
kepada Allahu te’ala, roja adalah mengharapkan rahmat dari
Allahu te’ala, ru’yati taqsir adalah menyadari kesalahan diri
sendiri,danmujahadahadalahberusahamelawanhawanafsudan
syetan.

Ketikaadzandikumandangkanbayangkanlahsepertimalaikat
Israfilmeniupsangkakala,laluketikabangkitmengambilwudhu
bayangkanlahseakanakanbangkitdarikuburmusendiri,ketika
pergi kemasjid bayangkanlah kalau kita sedang pergi kepadang
mahsyar,ketikamuazinmengumandangkanqomatdanmakmum
membentuksaf-safnyamakabayangkanlahseratusduapuluhsaf
yang dibentuk manusia dipadang mahsyar, yang mana delapan
puluhsafmilikumatnabiMuhammaddanempatpuluhsafsisanya
adalah milik nabi-nabi lain, ketika telah mengikuti imam dan
imam membaca surat Al-Fatihah maka bayangkanlah dirimu
sedang berada dilingkungan yang disebelah kananmu adalah
surga, dikirimu adalah neraka, tepat dibelakangmu adalah
malaikan Izrail “alaihissalam” dan diseberangmu adalah
Baitullah, dan didepanmu adalah kubur dan dibawah kakimu
adalah shirataki mustaqim. Maka patutlah bertafakkur apakah
interogasiku akan mudah? Dan apakah ibadah-ibadahku akan
menjadi mahkota diatas kepalaku dan menjadi teman
disampingkudanmenjadilenteradikuburku?Ataumalahmereka
tidak dikabulkan dan dilemparkan kewajahku bagai kain lap
bekas.

Tidak setialah semua nikmatmu, dan kamu dunia, kamu sangat rendah!
Badai kematian menghancurkan semua yang Anda tawarkan atas nama kemuliaan.
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ADZAN 

Tulisan dibawah ini diterjemahkan dariDarul Mukhtar dan
penjelasannyayangberjudulIbnu Abidin:
Kalimat-kalimatyangtelah jelasdiajarkandalambuku-buku

pengetahuanagamaIslamdanitudibacakanolehseorangmuslim
yang berakal dengan nada yang jelas disebut dengan Adzan.
Yakni diwajibkan untukmembaca kalimat dalamBahasaArab
tersebutdalamkeadaanberdiridannaikkeatasmenaramasjid.
Dan jika ia dibaca dari terjemahan Bahasa lain maka tidak
disebut dengan adzan walaupun maknanya dipahami. Adzan
dikumandangkanuntukmemberitahumasuknyawaktusalatlima
waktu.Laki-laki yangmengumandangkannyadiluarmasjid dan
naik ketempat yang tinggi maka hukumnya Sunnah muakkad.
Sedangkan bagi wanita hukumnya adalah makruh
mengumandangkannya. Haram bagi laki-laki mendengar
lantunansuarawanita.
Wajibbagisangmuadzinuntukberdiriditempattinggidiluar

masjid dan memperdengarkan kepada tetangganya dengan
bacaan yang lantang. Namun tidak diperbolehkan berteriak-
teriak dalam mengumandangkannya. Ketika mengucapkan
“akbar” maka disukunkan huruf terakhirnya atau dilanjutkan
dengan membaca fathah. Dan tidak didhammahkan. Dan
membacadengan lantunanyangberlebihanbagaikanmenyanyi
dengan menambahkan harakat, huruf dan mad, dan juga
mendengarnyahukumnyatidaklahhalal.Ketikamembacashalah
dan falahmenghadapkan wajahnya kekanan dan kekiri adalah
Sunnah. Tidak boleh mengalihkan kaki dan dadanya kearah
selain kiblat. Dan jika mengumandangkannya dimenara maka
hendaknya ia mengelilingi Menara tersebut. Muawiyah adalah
yangmembuatMenarapertamakali.Sesuatuyangtinggipernah
dibuatdiatasmasjidRasulullah.DanBilalbinRabahmenaikinya
dan adzan disitu.DanRasulullah “shallallahu alaihiwassalam”
memerintahkanBilaluntukmeletakkanjarijemarinyaketelinga.
Dan jika ia berbicara diantaranyamaka hendaknyamengulang
adzannya tersebut. Dan juga diperbolehkan untuk
mengumandangkannya secara bersama-sama lebih dari satu
orang.Dan tidak sah jika sebagian dibacakan dan sebagiannya
lagi tidak. Mengumandangkan adzan sambal duduk adalah
makruh tahrim. Muadzinnya orang yang sholih, mengetahui
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Sunnah-sunnahdanwaktuadzan,mengumandangkannyasecara
terus menerus dan juga mengumandangkannya tidak
mengharapkan kecuali ridho dari Allahu te’ala, maka hokum-
hukumnya adalah Sunnah. Namun mengumandangkan dengan
adanya bayaran pun diperbolehkan. Adzan seorang anak yang
belumdewasatidaklahsah.Karenasuaranyamasihmenyerupai
suara burung dan suara instrument musik. [Oleh karenanya
mengumandangkan adzan dengan menggunakan speaker
tidaklahsah.Danadzanyangdikumandangkanolehorangfasik
tidak bisa dipercaya, begitu pula takbir yang dibacakan oleh
imam dalam salat orang yang seperti itu. Makruh baginya
mengumandangkan adzan. Seorang muadzin harus mengetahui
bahwaadzandikumandangkanpadawaktunya, sedangkanyang
lainnya harus mengetahui bahwa salat juga dilaksanakan pada
waktunya. Seseorang yang salat namun ragu akan masuknya
waktu salat,maka salatnya tidak sahmeskipun nanti diketahui
bahwa salatnya itu tepatwaktu.Dan salat-salat yangdilakukan
denganmengikutikalenderyangdisiapkanolehorangkafirdan
fasiktidaklahsah.Makawajibbertanyakepadaseorangmuslim
yangsholihdandapatdipercayauntukmencari tahukebenaran
kalender yang digunakan pada negara yang tengah berperang.]
Adzan-adzan yang sah menurut Sunnah dan dikumandangkan
dariberbagai tempatmakahendaknyaiamenjawabadzanyang
pertamakaliiadengardanjikaituberasaldarimasjidtempatia
biasamelaksanakansalatmakahendaknyaiapergikesanauntuk
salatberjamaah.DanorangyangsedangmembacaAl-Quranpun
tetap harus menjawab adzan. Dan bagi orang yang sedang
melaksanakan salat jenazah,orangyang sedangditoilet, sedang
makan, sedang dimasjid dan orang yang sedangmengajar atau
belajar ilmu agama tidak wajib menjawab adzan. Adzan yang
tidakdikumandangkandalamBahasaArabdanberlebihandalam
lantunannya tidaklah sesuai dengan Sunnah. Jika orang yang
mendengar adzan itu sedang duduk maka berdirinya, dan jika
sedangberjalanmakaberhentinya itu adalahmustahab.Ketika
sedang menjelaskan perkara nazar dalam subjek sumpah
dijelaskanbahwa,“membuatmasjiddisebuahwilayahataudesa
adalah wajib bagi sebuah pemerintahan. Ia bisa dibangun dari
uang baitul mal. Jika pemerintah tidak mendirikannya maka
wajibbagimusliminuntukmendirikannya.”
[Diperhatikan bahwa jika masjid dibangun disetiap desa
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sesuai dengan ajaran Islam maka disetiap desa tersebut akan
berkumandang adzan dan semua orang akanmendengar adzan
dari masjidnya masing-masing. Dan para muadzin tidak perlu
berterik-teriak danmenggunakan speaker lagi. Speaker adalah
bid’ah yang menjadi penyebab ditinggalkannya Sunnah-sunnah
adzan. Dan melakukan bid’ah ini ketika adzan dan salat
dilaksanakanadalahsebuahdosabesar.Jugamenjadipenyebab
rusaknya ibadah-ibadahyangdilakukan.Makauntuk itudalam
bagian kelima belas pada keputusan tanggal 1.12.1954 dengan
nomor 737 di Rekonsiliasi Kementrian Agama dan komite
penelitiankarya-karyaagamadisebutkan“pemasanganmikrofon
pada mihrab adalah sangat dilarang. Karena jika takbir dan
bacaan imam tidak terdengar oleh mayoritas jamaah maka
hendaknya salah satu dari muadzin dan seorang lainnya
mengulangiperkataanimamdarijauh.”Telahdijelaskanpanjang
lebardalampenjelasansujudtilawahdial-Fiqh-u-’alal madhâhib-
ularba’a dan dalam penjelasan lagu dan musik di buku
Kebahagiaan Abadi bahwa walaupun tilawah Al-Quran dan
adzan yang dibaca di radio, type dan speaker bukanlah suara
manusia,dansuaraintrumenyangdihasilkanadalahdarimagnet
dan elektrik yang keluar dari pembacanya, dan jugameskipun
asal suaranya bukanlah suara manusia sebenarnya tapi karena
sangatmiripdenganmerekamakaitudianggapsepertipembaca
manusiaitusendiri.Adzan yangdiperintahkanolehIslamadalah
suarayangdikumandangkanolehseorangmukminyangsholeh.
Sedangkan suara yang keluar dari pipa tidak disebut dengan
adzan.Seorangulamabesarpadaabadkita ini,ElmaliliHamdi
Efendi “rahimahullah taala” dalam tafsir jilid ketiga halaman
2361 menyebutkan “terlihat bahwa perintah “mendengar dan
diam”ditetapkanuntukqiraat.Sedangkanqiraatadalahkegiatan
linguistikopsional,dilakukandenganmengamatitempat-tempat
mahrajul huruf dan melantunkannya dengan niat dan
pemahaman.BegitupulaapayangdilakukanmalaikatJibrilpun
bukanlah qiraatnya sendiri tapi membuat nabi Muhammad
“shallallahualaihiwassalam”melantunkanqiraat.Dan fiilyang
dilakukan oleh Allah pun adalah menurunkan wahyu dan
menciptakan qiraat. Dengan begitu suara yang dihasilkan oleh
orangyang tidakberakalbukanlahqiraat,begitupulakita juga
tidak seharusnya memanggil suara yang dipantulkan dari
permukaanituadalahqiraat.Olehkarenaituparaahlifiqhtelah
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menyatakan bahwa gema qiraat yang dilakukan tidak boleh
disebutqiraat,dantidakperlumelakukansujudtilawahkarenaia
hanya dibebani kepada siapa saja yang “membaca atau
melantunkan atau” mendengar ayat sajadah. Sebagaimana
membaca buku dengan tidak bersuara bukanlah sebuah qiraat,
makamendengar lantunan yang diputar atau dideringkan pula
bukanlah berartimendengarkan qiraat,melainkan itu hanyalah
berarti mendengarkan yang disetel atau yang berdering. Oleh
karenaitusuaraorangyangsedangmembacaataumelantunkan
Al-Quran dari dalam perekam suara, radio “atau televisi dan
DVDplayer”bukanlahqiraat,melainkangemadan reproduksi
dari qiraat, maka mendengar dan diam tidaklah wajib bagi
siapapun yang mendengar atau memperhatikannya. Jadi Al-
Quran yangwajibdidengardandiamatasnya adalahAl-Quran
yangdibacakanqiraatnyabukanyangdiputarkan.Namunbukan
berartimendengarkansesuatuyangbukanwajibataumustahab
itu tidak diperbolehkan atau bahkan wajib untuk tidak
mendengarkannya.KarenamenyetelayatAl-Qurandiradiodan
media yang lain dan mendengarkan Al-Quran yang sedang
diputar adalah dua perkara yang berbeda. Jelas bahwa bukan
sesuatu yang bisa dibenarkan untuk memainkan Al-Qur'an di
radio atau untuk menyampaikannya melalui instrumen. Yakni
membacaAl-Quranadalahperbuatantaqarrubilallahsedangkan
melantunkannyaditempatyangtidakseharusnyaadalahsebuah
penghinaan.Namunjikaditemukanbahwaiatelahdiputarmaka
mendengarnya bukanlah penghinaan dan mengacuhkannya
adalah penghinaan. Contohnya barang siapa yang membaca
qiraahAl-Qurandikamarmandimakaiatelahberbuatdosa.Dan
juga tidak mendengarkannya selagi itu dibacakan juga tidak
termasukpahala.Dan jugahendaknya janganlahmengira-ngira
bahwamendengarkanlantunanayatsuciAl-Quranyangdiputar
dalamalatpemutarrekamanatauradioadalahsebuahkewajiban
atau bukan. Karena jika pun itu bukan qiraat tapi ia
menyerupainya. Karena itu menunjukan Kalimah nafsiyyah
“kalimatAllah”.Jikamendengarqiraatyangsepertiitubukanlah
wajibataupunmustahabtapipalingtidakiadiperbolehkan,dan
itulebihbaikdanapabilatidakmenghormatinyamakaitusama
sekalitidakdiperbolehkan.Seorangmuslimyangmenemuihalini
maka ia seperti menemui Al-Quran yang tidak ditempatkan
ditempatyangselayaknya,maka janganlah iamenghiraukannya
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dan sebisa mungkin mengangkat lalu meletakkannya ditempat
yanglayak,danituadalahsebagiandaritugasagama.”]
Mayoritas dari buku-buku fiqh dan fatwa, seperti dalam

Qadihanmenyebutkan“hukummengumandangkanadzanadalah
Sunnah. Karena dia adalah syiar dan tanda dari agama Islam
maka jika di sebuah kota atau perkampungan tidak ada adzan
maka pemerintah setempat hendaknya memaksakan kepada
kaummusliminsetempatuntukmengumandangkannya.Seorang
muadzin harus mengetahui arah kiblat dan waktu-waktu salat.
Karenamengumandangkanadzandariawalhinggaakhirdengan
menghadapkiblatadalahSunnah.Adzandikumandangkanuntuk
memberitahumasuknyawaktu salat danwaktu berbuka puasa.
Jika adzan dikumandangkan oleh orang fasik dan orang yang
tidak mengetahui waktu-waktu tersebut maka akan
mengakibatkan timbulnya fitnah. Dan hukum bagi anak kecil
yang belum berakal, orang yangmabuk, gila, orang junub dan
wanita adalah makruh. Jika dilakukan maka adzan itu harus
diulangolehmuadzin.[Membaca,membacakandanpergiuntuk
mendengarkan maulid memiliki pahala yang banyak. Seorang
wanitayangmembacamauliddanadzan,banyakberbicaradari
yang diperlukan, memperdengarkan suaranya kepada laki-laki
asing dan laki-laki yang mendengarnya adalah perbuatan-
perbuatan yang haram. Wanita hendaknya membaca untuk
dirinya sendiri dan tidak untuk diberikan ke radio, type dan
televisi.]Mengumandangkanadzandenganduduk,tanpawudhu
dandiatashewandalamkotahukumnyaadalahmakruhnamun
adzan yang seperti ini tidak bisa diganti. Adzan seharusnya
dikumandangkandiMenaraataudiluarmasjid.Danhendaknya
tidak didalam masjid. Talhin yakni membaca dengan lantunan
nada yang berlebihan sehingga merusak kata-kata, maka
hukumnyaadalahmakruh.Adzan juga tidakbisadibacadalam
Bahasa lain”.DandalamHindiyye disebutkan“hokumseorang
muadzin yang membacanya melebihi batas kemampuannya
adalahmakruh.”Ibnu Abidin “rahimahullahtaala”menyebutkan
“agaradzanbisadidengardari jarak jauhmakahukumseorang
muadzin yang naik ketempat tinggi adalah Sunnah. Dan
mengumandangkan adzan bersama-sama lebih dari satu juga
diperbolehkan.”Maka dapat dipahami dari tulisan-tulisan para
alimulamainibahwamembacaadzandanqomatlalumengimami
salat dengan speaker adalah bid’ah. Dan melakukan bid’ah
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adalah merupakan dosa besar. Disebutkan dalam hadist sahih
“Ibadah yang dilakukan oleh pelaku bid’ah tidaklah
dikabulkan!” Walaupun suara speaker mirip dengan suara
manusianamuniabukanlahsuaramanusiaitusendiri.Ituadalah
suarayangdihasilkandaribendayangtergerakkanolehmagnet.
Dan meletakkan speaker dikanan, kiri, dan belakang atap
Menara sehingga suaranya tidak menghadap kiblat maka ia
menjadi sebuah dosa. Tidak diperlukan suara keras yang
terdengarsampaijauhdanjugapemasangansuarayangkerasdan
melengking pada speaker. Karena membangun masjid disetiap
perkampunganadalahwajib.Danadzanakanterdengardisetiap
perkampungan,makaadzaniniakanterdengardarisetiaprumah.
Dan Adzan jawq juga diperbolehkan. Yakni adzan yang
dibacakan oleh beberapa muadzin secara bersamaan disebut
Adzan jawq. Suara seseorang yang sangat menyentuh, itu bisa
didengar dari kejauhan, membekas dalam hati dan ruh, serta
menyegarkankembaliiman.[Muadzinmengumandangkanadzan
dana imammembacakan qiraat dengan suara yang cukup bisa
didengarolehjamaahyangadadimasjid.Sedangkanjikamereka
bersusah payah agar suaranya terdengar sampai jauhmaka itu
makruh. Oleh karena itu disini dipahami bahwa penggunaan
speaker tidaklahwajib.]Kesimpulannya suara yang keluar dari
pipaatausaluranspeaker itubukanlahadzan.Sedangkansuara
yangkeluardarimulutmuadzinlangsungmakaitubarudisebut
Adzan. Seorang alim ulama besar, Abu Nuaym Isfahaninin
bukunyaHilyatul Awliya bahwahadistmenyatakan“suara adzan
yang keluar dari alat music adalah suara setan. Dan bagi siapapun
yang mengumandangkannya adalah muadzinnya setan.”
Dalam hadist disebutkan. “ketika kiamat sudah dekat Al-

Quran akan dibacakan melalui alat musik mizmar” dan “Lalu
akan datang sebuah masa dimana Al-Quran akan dibacakan
dengan alat music mizmar. Dibaca bukan untuk Allah tapi untuk
kesenangan” dan “Akan ada orang-orang yang membaca Al-
Quran, namun Al-Quran justru melaknatnya” dan“Akan datang
suatu masa dimana manusia yang paling jahat adalah para
muadzin” dan “Akan datang masa dimana Al-Quran dibaca
dengan alat musik mizmar. Dan Allahu te’ala pun melaknat
mereka”. Mizmar adalah segala instrument dan yang ditiup.
Speaker juga termasuk dari mizmar. Para muadzin yang takut
akan hadist-hadist diatas hendaknya tidak mengumandangkan
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adzan dengan speaker. Sebagian dari para jahil agama
menyatakan bahwa speaker sangatlah berguna dan ia bisa
mengeraskan suara hingga jauh. Nabi kita “shallallahu alaihi
wassalam” bersabda “Lakukanlah ibadah-ibadah yang kalian
lihat dariku dan sahabatku! Orang-orang yang melakukan
perubahan pada ibadah-ibadahnya maka ia disebut ahli bid’ah.
Para ahli pasti akan masuk neraka. Dan setiap ibadah yang
dilakukan tidak akan terkabulkan”. Tidaklah benar seseorang
yang mengatakan bahwa kita menambahkan sesuatu yang
bermanfaat kedalam ibadah-ibadah. Kata-kata ini merupakan
sesuatu yang diucapkan oleh musuh-musuh Islam. Hanya para
alim ulamalah yang mengerti bahwa suatu perubahan itu baik
atautidak.Danuntukulamayangmenekunipermasalahanyang
rumit seperti ini disebut mujtahid. Para mujtahid tidak sama
sekali melakukan perubahan yang bersumber dari diri mereka
sendiri. Mereka mengerti bahwa sebuah penambahan atau
perubahan itusuatubidahataubukan.Telahditentukanbahwa
mengumandangkanadzandenganmenggunakanmizmaradalah
bid’ah. Jalan yangmengantarkanmanusia pada keridhoan dan
kecintaanAllahu te’ala adalah hatimanusia itu sendiri.Dalam
penciptaannyahatiadalahperumpamaandaricerminyangbersih
danjernih.Ibadah-ibadahmeningkatkankebersihandankesucia
hati. Sedangkan bid’ah dan dosa menghitamkan hati. Maka ia
tidakbisamencurikenikmatandancahayayangdatangdarijalan
kasihsayang.Danorang-orangsalihmengertihal ini,dansedih
dibuatnya. Ia tidak berniat sama sekali untuk berbuat dosa.
Berharapdapatberibadahdenganbanyak.Danmendirikansalat
sebanyak-banyaknyalebihdariyanglimasehari.Perbuatandosa
itumanisdanbaikuntukhawanafsu.Seluruhbid’ahdandosa-
dosa itu menyuburkan dan menguatkan hawa nafsu yang
merupakan musuh terhadap Allah. Dan begitulah adzan
menggunakan speaker. Khalifah dari Abdullah Dehlevi, Rauf
Ahmed dalam pengantar “Darul Maarif” menyebutkan
“membaca Al-Quran dan beberapa tugas lain dengan
menggunakan alat instrument “mizmar” hukumnya adalah
haram.”Begitupulaadzanmenggunakanspeaker.
[Imam Syafii dalam kitab “Al Mukadimatul Hadramiyyah”

dan “Anwar” menyebutkan bahwa “dalammazhab Syafii agar
salatseseorangyangadadiluarmasjiditusahmakaiaharusbisa
melihatimam,mendengarnyadantidaklebihjauhdari300dhra
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dari saf terakhir “300x0,42 = 126meter”. Salat yang dilakukan
dengan menggunakan tampilan dan suara imam yang ada di
televisi tidaklah sah menurut mazhab Hanafi dan Syafii.
Mencampurkan sesuatu kedalam ibadah-ibadah yang tidak ada
padamasasalafusshalih,makaiatermasukBid’ah.Orang-orang
yangmelakukankebid’ahan sepertimemasukkan radio, televisi
danspeakerkedalamadzandansalat,makadalamsuratNisaayat
keseratusempatbelasbahwaiaakanmasukneraka.Suarayang
didengar speaker dan radio bukanlah suara adzan itu sendiri,
hanya mirip. Seperti manusia yang terpancar dari cermin, ia
bukanlahmanusiaituhanyabentukmiripnya.]

WAJIB-WAJIB SALAT:wajib-wajibdalammazhabHanafi:
ketikasedangmenjadimakmumtidakmembacasesuatukecuali
Subhanaka. Bagi imam atau yang salat sendiri makamembaca
satukalisuratAl-Fatihahpadaduaawalsalatfardhudansetiap
rakaatsalatSunnah.Membacasurattambahanpadaduarakaat
awal salat fardhu yang empat atau tiga rakaat dan juga
membacanya pada setiap rakaat salat Sunnah. Memberi
perhatiankhususkepadasuratAl-Fatihahpadaduarakaatawal
salatfardhuyangtigadanempatrakaat.Beralihdarisatufardhu
ke fardhu yang lain. Membaca surat Al-Fatihah sebelum
membacasuratyanglain.Duduktahiyatawal.Melakukansujud
dua kali secara bergiliran.Membaca tahiyat dalamduduk yang
terakhir.Menyelesaikansalatdenganmembacasalam.Membaca
doaqunutpadasalatwitir.Membacakankalimat-kalimattakbir
tambahanpadasalat‘Id.Men-sir-kanbacaansaatwaktunyasalat
sirriyah. Dan menjarhkan saat waktunya salat Jahriyyah.
Melaksanakansalatsesuaidenganrukun-rukunnya.[yangartinya
seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa tidak banyak
bergerak,membacasubhanallahantararukudanberdiri.Artinya
berdiritegaksetelahbangundariruku,dandudukdiantaradua
sujud” maka tidak banyak bergerak ini disebut tuma’ninah.]
Melakukan sujud tilawah jikamembacanyaataumendengarnya
dari imam pada salat berjamaah. Melakukan sujud sahwi jika
diperlukan. Bangun langsung tanpa sujud kembali setelah
membaca tahiyat pada duduk tahiyat awal di salat-salat yang
empatrakaat.Senantiasamengikuti imam.Salatberjamaahjika
tidak ada uzur. Membaca takbir tasyriq pada pagi hari sehari
sebelum salat ‘id dan sampai salat ashar dihari keempat, dan
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setelahduapuluhtigasalatfardhu.

SUNNAH-SUNNAH SALAT: Sunnah-sunnah salat pada
mazhabHanafi:
Bagi laki-laki mengangkat tangan hingga daun telinga

sedangkan perempuan mengangkatnya hingga pundak pada
takbiriftitahdanqunutsalatwitir.Menghadapkantelapaktangan
kearah kiblat pada takbir iftitah dan qunut. Ketika berdiri
menggenggamkan jari jempol dan telunjuk tangan diatas
pergelangan tangan kiri. Sedangkan bagi perempuan hanya
meletakkan tangankanandiatas tangankiri.Bagipara laki-laki
melingkari tangan dibawah perut dan wanita meletakkan
tangannya diatas dada. Membaca “subhanaka” pada rakaat
pertamabaikitupadasalatsendiriataupunberjamaah.Membaca
taawudzdanbasmalahsetelahsubhanakabagiimamatauorang
yang salat sendiri. Dan juga membaca basmalah sebelum Al-
Fatihah pada seluruh rakaat salat. Imam “Welid Dallin”
menyebutkan bahwa membaca amin setelah Al-Fatihah bagi
imamataupunyangsalatsendiri.Membacatakbirketikahendak
akanruku.Meletakkantangannyakeataslututdenganjarijemari
terbuka.Membaca“Subhana rabbiyal adzim” di ruku tigakali.
Mensejajarkan pinggul dan kepala dalam ruku.Bagi imamdan
siapapun yang salat sendiri mengucapkan “Samiallahuliman
hamidah” ketika bangun dari ruku. Membaca “Rabbana
lakalhamdu” ketika sudah bangun dari ruku bagi Jemaah dan
yangsalatsendiri.Mengucapkan“Allahu akbar” ketikahendak
turun sujud. Membaca “Subhana rabbial a’la” tiga kali dalam
sujud.Mengucapkan “Allahu akbar” ketika bangun dari sujud
pertama. Danmengucapkan “Allahu akbar” lagi ketika turun.
Merapatkan jari-jari tangan saat sujud. Bagi para laki-laki
meletakan lutut ketanah dan memisahkan paha dari perut,
sedangkan bagi wanita menempelkan paha ke perut. Ketika
bangundari sujudpertamamengucapkan“Allahu akbar”.Bagi
laki-laki menekuk kaki kanan dan duduk diatas kaki kiri.
Membacadoashalawatdiduduktahiyatakhir.Menolehkekanan
dankiri ketika salam.Meletakkan telapak tangandiujung lutut
danjarijemariditelakkandiataslutut.Mengarahkantangandan
jarijemarikakikekiblatketikasujud.Meletakkantangansejajar
dengan telinga ketika sujud. Sujud diatas tujuh anggota badan
ditanah. Hanya membaca surat Al-Fatihah dalam dua rakaat
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terakhir salat fardhu yang empat rakaat. Mengumandangkan
adzan sesuaidenganSunnahnabiMuhammad.Danhendaknya
laki-laki yang membacakan iqomat ketika salat fardhu, baik
berjamaahatausendiri.

MUSTAHAB-MUSTAHAB SALAT:dalammazhabHanafi
mustahab-mustahabsalatdiantaranya:

Jamaah hendaknya tidak banyak senda gurau dan langsung
bangunketikamuadzinmengumandangkan“Hayya a’la sholah”
dalamiqomatnya.Menyentuhkanibujaritangankebawahdaun
telinga ketika takbir iftitah dan qunut witir. Melingkarkan
tangannya danmenggenggam pergelangan tangan dengan kuat
ketika qiyam. Bertasbih lima atau tujuh kali ketika ruku dan
sujud.Melihatkeataskakiketikaruku.Merapatkankakiketika
ruku. Melepaskan kaki kiri dari kaki kanan saat berdiri tegak
kembali keposisi Qiyam. Meletakkan hidung sebelum kening
ketika hendak sujud. Melihat kedua sisi hidung ketika sujud.
Melihat kearah ujung pundak ketika salam. Ketika salam,
seseorangyangberadadisebelahkiriimam,hendaknyaiaberniat
memberikan salam untuk imam, malaikat hafaza “Rakib dan
Atid” dan jamaah. Dan untuk yang berada disebelah kanan
berniatmemberikansalamkepadamalaikathafazadanjamaah.
Danjikatidakadasiapa-siapadisebelahkanandankirinyamaka
berniat memberikan salam kepada malaikat hafaza saja.
Hendaknya tidak menghapus keringatnya ketika sedang salat.
Menghindaribatukketikasalat.Menghindarimenguap.Melihat
keatas paha ketika duduk tahiyyat. Dan hendaknya imam
menghadapkanwajahnyakejamaahketikaselesaisalat.

ADAB-ADAB SALAT:
1- Seseorang yang salat sendiri atau dibelakang imammaka

hendaknya mengucapkan “Allahumma antassalam wa
minkassalam tabarakta ya zaljalali wal ikram” setelah selesai
salam.Danmengucapkan“Es taghfirullah-al ’adhîm al-ledhî lâ
ilâha illâ huw-al-Qayyûma wa etûbu ilaih” tigakali. Itudisebut
Doa Istighfar.Membacanyatanpaadawudhupundiperbolehkan.
2-SetelahitumembacaAyat kursi.
3-MembacaSubhanallah tigapuluhtigakali.
4-MembacaAlhamdulillah tigapuluhtigakali.
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5-MembacaAllahu akhbar tigapuluhtigakali.
6-Membaca“Lâ ilâha il-l-Allâhu wahdahû lâ syarîkalah lehul

mulku wa lahul hamdu wa Huwa ’alâ kulli sya’in qadîr” satukali.
7-Secaraikhlasberdoadenganmengangkatkeduatangandan

mengarahkannyakekiblatyangmerupakanArsyAllah.
8-Menunggudoasecaraberjamaahjikadalamjamaah.
9-Mengaminkandisetiapakhirdoa.
10-Mengusapkantangankewajahsetelahselesaidoa.
11- Membaca suratAl-Ikhlas sebanyak sebelas kali diikuti

denganbasmallahditiapnya,hal inidiperintahkandalamhadist
danBerika jilidpertamahalamanterakhir.Lalumembacasurat
yangdiawali“Qul a’udzu” satukalidanmelengkapihinggatujuh
puluh denganmembaca“Astaghfirullah” sebanyak 67 kali dan
sepuluh kali“Subhanallah va bi hamdihi subhanallahil adzim”.
Lalumembaca ayat “Subhana rabbika”. Hal itu ditulis dibuku
Merakul Falah.Dalam hadist sahih disebutkan“Doa-doa yang
dibaca setelah salat fardhu akan dikabulkan”. Namun doa
haruslah dilakukan dengan didalam hati dan dengan hati yang
sadar.Berdoahanyasetelahsalatataudibeberapawaktutertentu
saja, dan jug menghafal beberapa doa saja lalu membacanya
sepertisebuahpuisihukumnyaadalahmakruh.Mengusapwajah
dengantangansetelahmembacadoaadalahSunnah.Rasulullah
“shallallahualaihi wa salam” selalu berdoa saat tawaf, setelah
makan dan ketika hendak tidur. Dan pada doa-doa ini beliau
tidak terlalu mengadahkan tangan dan tidak mengusapkannya
kewajah.Doadandzikir lebihafdholdibacadidalamhati.Dan
mustahab untuk membaca doa dan dzikir dalam keadaan
berwudhu.Danhukumnyasudahharamuntukmelakukanseperti
apa yang dilakukan orang-orang tarikat seperti, melakukan
tarian, putaran, bertepuk tangan dan memainkan alat musik
sepertirebana,drum,serulingbuluh,atauinstrumendawai.Dan
juga jamaah yang membaca doa secara tidak bersuara dengan
imam juga lebih afdhol.Dan diperbolehkan untuk doa sendiri-
sendiri dan juga langsung pergi tanpa berdoa. Dalam fatwa
Hindiyya (bukumilik ulama yang ditunjuk oleh Shaikh Nizâm
Mu’în-ud-dîn Naqshibandî) menyebutkan “setelah memberi
salam pada salat fardhu yang memiliki Sunnah ba’diyah
hendaknyaimamtidakdudukkarenaitumakruh.Hendaknyaia
bergeser sedikit kekanan, kekiri atau kebelakang dan langsung
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melaksanakan salat Sunnah ba’diyah. Atau bahkan pergi dan
salat Sunnah tersebut dirumah. Sedangkan jamaah atau orang
yangsalatsendiribisalangsungberdiriditempatsemula.Namun
jika ia melakukan seperti yang dianjurkan pada imam pun
diperbolehkan. Dan pada salat fardhu yang tidak memiliki
Sunnah ba’diayah maka hukumnya makruh jika imam
menghadapkan wajahnya kearah kiblat ditempat ia duduk.
Namuniaharuslangsungpergiataubahkanmenghadapjamaah
ataududukmenghadapkananataukiri.”

DOA SETELAH SALAT: “Al-hamd-u-li-l-lâhi Rabb-il-
’âlamîn. Es-salâtu wa-s-salâmu ’alâ Rasûlinâ Muhammadin wa
’alâÂlihî wa Sahbihî ajma’în. YâRabbî! Terimalah salat yang
telah aku lakukan! Berilah kebaikan pada akhirat dan masa
akhirku. Nasipkanlah kepadaku untuk mengucapkan kalimat
tauhid dinafas terakhirku. Berilah ampunan kepada sanak
keluargaku yang telahwafat.Allahummaghfirwarhamwa anta
khairurrahimin. Tawafani musliman wa alhiqni bissholihin.
Allahummaghfirliwa liwalidayyawa lil ustdziiwa lilmukminin
wal mukminat yauma yaqumul hisab. Ya Rabbi! Lindungilah
diriku dari keburukan setan dan musuh dan hawa nafsuku!
Ihsankanlahrumahkamidengankebaikan,halaldanrejekiyang
baik! Hancurkanlah musuh kaum muslimin! Bantulah saudara
kamiyangsedangberjihadmelawankaumkafirdanberkahilah
mereka dengan imdadi ilahi-Mu! Allahumma innaka afuwwun
kariim tuhibbul afwa fa’fuanni! Ya Rabbi! Sembuhkanlah
saudara kami yang sakit dan berilah jalan keluar bagi saudara
kamiyangsedangadamasalah!Allahummainniasalukasihhata
wal afiyah wal amana wa husnulhuluk warridho biqadari
birahmatika yaa arhamurrahimin.YaRabbi berikanlah kepada
ibu dan bapakku, serta anak-anak, sanak saudara dan orang-
orang yang aku cintai serta saudara-saudara seimanku
keberkahanumur,akhlaqyangbaik,keselamatanakal,kesehatan
dan afiyah, hidayah dan keistiqomahan dijalan-Mu. Aamiin.
Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina
Muhammad wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid.
AllahummabarikalaMuhammadinwaalaaliMuhammadwaala
ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ali Ibrahim
innaka hamidum majid. Allahumma Rabbana atina fiddunya
hasanatanwaqinaadzabannarbirahmatikayaArhamarrahimin.



Wal hamdulillahi rabbil alamin. Astaghfirullah, Astaghfirullah,
Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullahal azhim al karim
alladzilaailahaillahuwalhayyulqayyumwaatubuilaihi.”

MAKRUH-MAKRUH SALAT:
1-Menundukkankepaladanmelihatkesamping.

2-Memainkansesuatu.

3-Menyaputempatsujudtanpaadauzurdengantangan.

4-Bagilaki-lakimeletakkantangandiatasdadaketikaberdiri,
dansejajardengandadaketikasujud.

5-Menjetrekkanjarijemari.

6-Duduksilatanpaadauzur.

7-Mengangkatsalahsatukakiketikasujud.

8-Salatdenganmemakaipakaiankotoryangseharusnyatidak
dipakaiketikapergikeorangyanglebihtua.

9-Salatdidepanseseorang.

10-Salatmenghadapapi.

11-Terdapatgambarwajahditubuhataupakaiannya.

12-Menguaptanpauzur.

13-Salatdengantanganyangtertutuplenganbaju.

14-Dudukdengantulangkeringtegak,sepertianjing.

15-Menutupmata.

16-Menjauhkantangandarikiblat.

17- Ketika berjamaah salat disaf belakan ketika saf yang
didepan sedangkosong. Jika adaorangdisampingnyamaka itu
menjadi makruh tanzih, namun jika tidak ada maka makruh
tahrim. Maka itu artinya meninggalkan yang wajib. Maka
salatnyaharusdiulanguntukmelengkapiyangkurang.

18- Mendirikan salat menghadap makam jika tidak ada
penghalangataupembatas.

19- Salat didepan najis. (Najis-najis dijelaskan secara detail
dalambagiankeenamjilidkeempatdariKebahagiaan Abadi)
20- Seorang laki-laki dan perempuanmendirikan salat yang

berbedasecarabersebelahan.

21-Salatketikaadadoronganuntukbuangair.
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22-Setelahbangunberdiridariruku,laluketikahendaksujud
meletakkantangandahuluketanahtanpaadauzur.
23-Menggaruksalahsatuanggotatubuhduakalidalamsatu

rukun(yaknidimulaidariposisiberdiridandiakhiridenganposisi
itupula.Jikatigakalimenggarukdengantanganterangkat,maka
salatnyamenjadifasiddanharusdiulang.)
24-Rukusebelumimam.
25-Bangundarirukusebelumimam.
26-Sujudsebelumimam.
27-Bangundarisujudsebelumimam.
28-Memegang ataumenyandarkan pada sesuatu, dan tidak

adauzur.
29-Mengangkatlututsebelumtanganketikahendakbangun

darisujud.
30-Mengusapdebuyangadadiwajahdanmata.
31-Melompatisurahyangdibacapadarakaatsebelumnya.
32-Membaca surah yang samadirakaat pertamadan kedua

atau membaca surah yang sama dua kali pada satu rakaat.
(Diperbolehkanpadasalatsunnah).
33- Pada rakaat keduamembaca surah sebelum surah yang

dibacapadarakaatpertama.
34-Padarakaatkeduamembacalebihdaritigayatdarisurat

pendekyangdibacapadarakaatpertama.
35-Berdiriataumenundukdenganbersandarkepadasesuatu

dalamkondisitidakadauzur.
36-Mencobamenangkaplalat.
37-Salatdengankeadaanlenganbajudilipat,pundakdankaki

terbuka.
38-Tidakmemasangsatirketikasalatdiluar.
39-Salatditempatorangbiasalewat.
40-Bertasbihdenganmenghitungpakaijarijemarisaatsujud

danruku.
41- Untuk imam berada begitu dalam di mihrab karena ia

akanbenar-benarberadadidalamnyajikatiraiditurunkan.
42-Untuk imamberadapada level lebihdari satu jam lebih
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tinggiataulebihrendahdari jamitu, jikadiasendirian(di level
itu).(Satujamkira-kirasamadengansetengahmeter.)

43-Berdiriditempatlainselainmihrabbagiimam.

44-Mengaminkandengankerasdalamsalat.

45-Menyelesaikanbacaanyangdibacasaatberdiripadaruku.

46-Menyelesaikanbacaanyangdibacasaatrukupadaberdiri.

47-Berdirihanyadisalahsatukakitanpauzur.

48-Bergoyang-goyangsaatsalat.

49- Membunuh kutu rambut atau sejenisnya yang tidak
menggigit.

50-Menciumsesuatudalamsalat.

51-Salatdengankepala terbuka.Orangyangnaikhaji salat
dengankepalaterbukadiihram.

52-Salatdenganlengantanganterbuka

53-Sholahdengankakiterbuka.(Dalamsalahsatupendapat
menyatakan bahwa salatnya perempuan dengan bertelanjang
kaki adalah makruh. Sedangkan menurut pendapat kedua,
merusaksalat.)TertulisdalamIbnuAbidinhalaman439bahwa
meletakkansepatuatausejenisnyadibelakangmasjiditumakruh.
Dan dalam Beriqa menyatakan Sunnah untuk meletakkannya
disebelahkiri,bukandepanataupunkanan.)

Targibub Salat menyatakanbahwamembacadoadandzikir
diantarasalatfardhudanSunnahba’diyyahadalahmakruh.

HAL-HAL YANG MERUSAK SALAT: Dalam mazhab
Hanafi ada lima puluh lima hal yang merusak salat baik itu
disengajaatautidakdisengaja.

1-Berbicarahal-halberbaudunia.

2-Tertawayangterdengarolehdirisendiri.

3-Melakukanperkarayangbanyak.

4-Meninggalkansalahsatufardhutanpaadauzur.

5-Tanpasadarmeninggalkansalahsatufardhu.

6-Menangisuntukhalduniadengansuarayangberlebihan.

7-Batuktanpaadauzur.

8-Memakanpermenkaret.
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9-Menggaruk salah satu anggota tubuh tigakali dalam satu
rukun, atau bahkan memukul satu sama lain dengan tangan
terangkat.
10-Berjabattangandenganoranglain.
11- Melakukan takbir iftitah yang tidak terdengar oleh diri

sendiri.
12-Membacadengantidakterdengardirisendiri.
13- Mengatakan Subhanallah, Laa ilaha illallah ketika

seseorang memanggil. Jika itu dikatakan dengan tujuan untuk
memberitahu bahwa kita sedang salat maka itu tidak
membatalkan.Namunjikauntukmenjawabyangbertanyamaka
itumembatalkan.
14-Menjawab salam dengan sengaja. (Silahkan lihat bagian

keenampuluhduadarijilidketigaKebahagiaan Abadi)
15- Merasakan dilidah sesuatu seperti permen dan

menelannya.
16-Menelan air hujan atau air salji ketikamembukamulut

diluarruangan.
17-Menariktalihewantigakali.
18-Mengangkattangantigakali,lalumembunuhkuturambut,

lalatdansejenisnya.
19-Mencabuttigabuludalamsaturukun.
20-Mengatakanhalyangberjumlahtigahuruf,sepertiyuf,puf

dansejenisnya.
21- Ketika salat diatas kuda sesuai dengan yang diajarkan

Islam,lalumenghentakkanpacuannyadengansatukakisebanyak
tigakali.
22-Dansatukalimenghentakkanpacuanmenggunakandua

kaki.
23-Salatdidepanmelebihiimam.
24-Berjalansebanyaksatusaftanpauzur.
25-Menyisirrambutdanjenggot.
26-Seorang imamyangberniatmendirikan salatuntuk laki-

lakidanperempuan,lalulaki-lakidanperempuantersebutsalat
dalam satu saf. (Diperbolehkan jika mereka salat tidak dalam
satu saf atau bersebelahan, atau ada hijab diantara mereka.
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Hukumnya adalah haram bagi wanita yang berniat pergi ke
masjid namun tanpa ada sebab kaki dan tangannya, yakni
auratnyaterbuka.Halinibukanlahsuatupahalamelainkandosa
besar.)
27- Membantu kesulitan imam lain daripada imam sendiri.

(Seperti membantu imam jamaah lain yang sedang membaca
surat.)
28-Jikaseseorangperempuanmengikutijamaahlalujamaah

yangdatangsemakinbanyakdanmelebarketempatperempuan
tersebut, maka salat tiga orang yang berada dikanan, kiri dan
belakangnyaitumenjadirusak.
29-Menggendonganak.
30-Makandanminumsesuatu.
31-Menelan sesuatu sebesar kacang buncis yang tersangkut

diantaragigi.
32- Mengancingi kerah, atau melepaskan kancing

dipergelangan tangan atau bahkan melepaskan lalu
memasangnyakembali.
33- Mengucapkan Innalillahi wa inna ilaihi rajiun ketika

mendengarsuatumusibah.
34- Mengucapkan Alhamdulillah ketika mendengar

kegembiraan.
35- Mengucapkan Alhamdulillah ketika seseorang bersin

didalamsalatmenurutsuatupendapat.
36-MengucapkanYarhamukallah sebagaibalasanorangyang

bersindisebelahnya.
37- Mengucapkan Yahdikumullah kepada bersinnya

seseorang.
38-Seoranglaki-lakiyangmenciumistrinyayangsedangsalat.
39-Ketikasedangdalamkeadaansalat laluberdoameminta

sesuatuyangbersifatdunia,sepertiemasdanperak.
40-Membalikkandadadarikiblat.Untukmengetahuiposisi

Kabahadaduacara.1-Sudutkiblat.2-JamKiblat.1-Jikadiatas
petaditarikgarislurusantarasuatukotadanMekkah,makaitu
disebutGaris Kiblat.Ituberbedadenganyangdariselatan,yaitu
Sujud Kiblat.2-DalamJam Kiblat yangtertulisdalamkalender,
seseorang yang menghadap matahari maka ia sama dengan
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sedangmenghadapkiblat.DalampenjelasanKadusidisebutkan
(Rub-I daira):”Ketika arah Rub-i daira diarahakan ke kiblat
maka pelengkap sudut yang ditunjukkan oleh (string bernama)
khayt pada busur ketinggian adalah Fadl-i-dâir (H) dari masa
kiblat Istanbul.” Ketika sebuah mesin waktu (jam) diarahkan
dengan wajahnya mengarah ke langit dan jarum jamnya
menunjuk ke arahmatahari, garis bagi sudut antara jarum jam
dan angka dua belas menunjuk ke selatan. Lihat bagian
kesembilandariKebahagiaan Abadi jilidkeempat.
41-Mengangkatkeduakakiketikasujud.

42-MembacaAl-Quranhinggamerusakmaknanya.

43-Seorangibumenyusuianaknya.

44-Bertukartempatketikaditawarkanseseorang.

45-Mencambukhewan(yangditunggangi)sebanyaktigakali.

46-Membukapintuyangtertutup.

47-Menulissebanyaktigahuruf.

48-Memakaijubah.

49-Mengingatsalatqhodoyangberjumlahkurangdarienam.

50- Ketika melaksanakan salat fardhu –dengan uzur- diatas
[kapal atau kereta] atau diatas hewan tunggangan, maka ia
menghadapselainkekiblat.

51-Meletakkanmuatankeatashewantunggangan.

52-Murtaddarihati.

53-Berjunubataumenstruasibagiwanita.

54-Seorangimamyangmendorongoranglainuntukmenjadi
imamkarenadirinyaberanggapanbahwawudhunyasudahbatal.

55-MembacaAl-Qurandenganmerusakmakhrajulhurufnya
sehingga rusak maknanya. [Ibnu Abidin “rahimahullah taala”
mengungkapkan ketika sedang menjelaskan Sunnah-sunnah
salat:“Salatyangdilaksanakandenganmengikutiseseorangyang
sedangdiluarsalattersebuthukumnyatidaksah.Danhukumnya
adalahmakruhbagiimamdanmuadzinyangmengeluarkansuara
lebih daripada yang perlu didengar jamaah. Para imam dan
muadzin harus niat mendirikan salat ketika takbiratul ihram
dilakukan. Sedangkan jika mereka berniat untuk
memberitahukan jamaah maka salat mereka tidaklah sah.
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Dengan begitu salat para jamaah yang mengikuti mereka pun
tidaklah sah. Dan dalam salat makruh dan suatu bid’ah yang
buruk jika seorang muadzin mengulang takbir seorang imam
padahalsuaraimamsudahcukupterdengar.Namunjikamemang
diperlukan maka takbirnya muadzin menjadi mustahab, jika
muadzin ada niatan untuk berlantun maka salatnya menjadi
fasid.”Darisinidapatdipahamibahwasuaraimamdanmuadzin
yangmenggunakanspeakeruntukmemberitahukanjamaah,bisa
merusaksalat.Makasalatnyatidaklahsah.Danjugamerupakan
suatu bid’ah yang buruk. Sedangkan melakukan suatu bid’ah
adalahsebuahdosabesar.Tidaksahnyasalatyangdilaksanakan
denganmengikutiimamyangterlihatdanterdengardaritelevisi
(yang ada sedang mengimami ditempat lain) tertulis dalam
naskahRabiulAwal 1406 dan bernomor dua belas tahun 1985
(Desember)dalammajmu’ahAl-Mu’alim yangdikeluarkanoleh
alim ulama India yang ada di kota Malappuram, beserta
dokumen-dokumennya.]

Dan juga hal-hal yang tidak merusak salat adalah: jika
seseorangmelihatsafdidepannyakosongdaniaberjalan(untuk
mengisinya) dengan satu atau dua langkah atau jika seseorang
mengucapkan amin dan ini bukanlah untuk jawaban kepada
seseorang, atau jika sesorang menjawab salam dari orang lain
dengan isyarat alis atau matanya, atau jika seseorang
mengisyaratkandengan jarinyauntukmenjawabpertanyaan ini
rakaatberapa,makasemuainitidaklahmerusaksalat.

SalatmenurutBahasa adalahpermintaan rahmat dariAllah
subhanahuwataala,danistighfardarimalaikatdandoabagipara
kaum mu’min. Sedangkan makna istilahnya adalah ‘ef'âl-i-
ma'luma dan erkan-i-mahsusa ', yaitu' namaz dalam bahasa
Turki,(dan'prayer'dalambahasaInggris.Ef'al-i-ma'lumaberarti
tindakan yang dilakukan di luar salat, dan erkan-i-mahsusa
berartirukun(yakniposisiberdiri,posisiduduk,sujud,dandoa)
di dalam salat, dan semua tindakan ini secara utuh adalah arti
yangtepatuntuksalat.

Dan juga suatu hari ketika Rasulullah “shallallahu alaihi
wasalam” berkata, “Ya Ali! Engkau harus memperhatikan
fardhu, wajib, Sunnah dan mustahab yang ada didalam salat”
kepadaAli“karamallahuwajhahdanradhiallahuanhu”dengan
suatu kegembiraan, maka seorang dari kaum Anshar berkata,
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“Ya Rasulullah! Sayyidina Ali sudah mengetahui kalimat itu.
Makasampaikanlahkepadakamifadhilahbagiorang-orangyang
memperhatikan fardhu, wajib, Sunnah dan mustahabnya salat.
Agarkamibisamelakukannya sesuaiyangengkau sampaikan.”
MakaRasulullah“shallallahualaihiwasalam”bersabda,“Wahai
umat dan sahabatku! Salat adalah sesuatu yang Allahu te’ala
senangi. Yang para malaikat sukai. Sunnah para nabi. Cahaya
ma’rifah. Amal yang utama. Kekuatan bagi tubuh. Berkah dari
rezeki. Cahaya dari jiwa. Diterimanya doa. Syafaat ketika datang
malaikat maut. Lentera dalam kubur. Jawaban bagi malaikat
Munkar dan Nakir. Atap di hari kiamat. Tirai bagimu dan neraka.
Yang dapat membawamu bagaikan kilat diatas titian Sirat.
Mahkotamu di surga. Kunci dari surga.”

KEUTAMAAN SALAT BERJAMAAH

Jika ada seseorang salat dua rakaat berjamaah lalu seorang
lainnya salat dua puluh tujuh rakaat sendirian, maka salat dua
rakaatberjamaahituadalahyanglebihafdhol.
Danbahkandalamsalahsaturiwayatbahwapahaladuarakaat

berjamaah pun lebih banyak daripada salat seribu rakaat.
Terdapat banyak pahala dalam salat berjamaah. Dan telah
disebutkansebagiandiantaranya:
1- Berkumpulnya kaum mukminin maka menghasilkan

kecintaanterhadapsatusamalain.
2-Orang-orangyangmasih jahildapatmempelajariperkara-

perkarasalatdariparaulama.
3-Akanadasalatdarisebagianorangyangditerimadanada

juga yang tidak, namun sebagai penghormatan bagi salat yang
diterimamakasalatyangtidakditerimapunakanditerima.
Dalam hadist shahih disebutkan “Wahai ummat dan

sahabatku! Aku tinggalkan dua perkara bagi kalian: Al-Quran al-
Karim dan Sunnah-sunnahku. Bagi siapa yang mengikuti selain
dua perkara ini maka ia bukanlah ummatku.” [Abdulghani
Nablusi “rahimahullah taala” dalamHadiqa (ulasan dari buku
Tariqat Muhammadiyya karyaImamBirgiwi)halamansembilah
puluh Sembilan menyebutkan bahwa ketika Allahu te’ala
mengabarkansebagianIslammelaluiAl-Quranal-Karim,Iapun
mengabarkannya melalui sunnah nabi “shallallahu alaihi

–124 –



wasalam”. Sunnah rasulullah adalah apa yang diimaninya,
diucapkannya,dilakukannya,akhlaqnyadandiamnyaatasucapan
atau perbuatan seseorang [yang mana itu disepakati sebagai
setujunya]. Hadist ini menunjukkan yang kedua dari Edilla
Syar’iyyah (sumberIslamyangempat).

MAKMUM DALAM SALAT (dalam jamaah)

Ada empat macam makmum yang mengikuti imam (dalam
salatjamaah):Mudrik,Muqtadi,MasbuqdanLahiq.
1-Mudrikadalahorangyangmelakukantakbiriftitahbersama

imam. (Dalam istilah lain ia bertakbir (hampir) berbarengan
dengan takbirnya imam, yang artinya ia memulai salat jamaah
bersamaandenganmulainyaimamsalat.)
2- Muqtadi adalah orang yang tidak mendapatkan takbir

iftitahnyaimam.
3-Masbuq adalah orang yangmulai gabung dengan jamaah

setelahimammelaksanakansatuatauduarakaat.
4-Lahiqadalahorangyangmelakukantakbiriftitahbersama

imam namun karena ada hadast ia punmembatalkan salat lalu
berwudhu dan masuk jamaah kembali. Maka ia pun
melanjutkannya dengan ruku, sujud dan bacaan salatnya tanpa
qiraah.Jikaiatidakberbicaramengenaihalduniamakaiaseperti
salat dibelakang imam. Namun ia harus mengambil wudhu
ditempatterdekat.Beberapaulamaberpendapatbahwasalatnya
akanfasidjikaiaterlalujauhmengambilwudhu.
Jika seseorang mendapati imam sedang dalam ruku dan ia

bergegaslalumelakukantakbiriftitahketikaakanrukumakaitu
tidak termasuk mengikuti imam. Namun jika ia niat mengikuti
imamlalumelengkapitakbirnyadalamkeadaanberdiri,laluruku
dan bersama-sama dengan imam ruku dan bertasbih maka itu
dihitungsaturakaat.Namunjikaketikahendakruku,imamsudah
mulaiberdirimakaitutidaktermasuksaturakaat.
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TA’DIL ARKAN DALAM SALAT

MenurutimamAbuYusuf“rahimahullahtaala”jikaseseorang
tidak lupa namun dengan sengajameninggalkan salah satu dari
rukun salat, yakni ta’dil arkan maka salatnya menjadi fasid.
Namun menurut Tarafeyn (imam Abu Hanifa dan imam
Muhammad) tidaklah fasid. Tapi karena meninggalkan wajib
dengan sengaja maka harus diulang salatnya dengan tujuan
memperbaiki yang kurang. Sujud sahwi adalah sujud yang
dilakukan jika seseorangmeninggalkannyadalamkeadaan lupa.
[Silahkan buka bagian yang menyebabkan hilangnya iman
seseorangdalambukuini].

Ada dua puluh enam bahaya dari meninggalkan Ta’dil arkan: 

1-Kefakiran

2-Dibenciulamaakhirat

3-Jauhdarikeadilandantidakditerimakesaksiannya

4- Tempat yang digunakan untuk salat akan bersaksi
melawannya

5- Jika ada orang yangmelihat seseorangmengerjakan salat
tanpata’dilarkandantidakmenegurnyamakaiatelahberdosa

6-Salattersebutwajibdiulangkembali

7-Menyebabkankematiantanpaiman

8-Membuatkitasebagaipencurisalat

9- Salat yang dilaksanakan tersebut akan datang pada hari
kiamatsebagaikainkotordanakandilemparkankewajahkita

10-AkandijauhkandarikasihsayangAllahute’ala

11-ItuakanmenjadiadabyangburukkepadaAllahute’ala

12-Akandijauhkandaripahalasalatyangbanyak

13- Menjadi penyebab tidak diberinya pahala dari ibadah-
ibadahSunnah

14-Menjadipenyebabdilemparkannyakeneraka

15-Orang-orangjahilyangmelihatsesorang(yangsalattanpa
ta’dil arkan) akan menjadi contoh bagi mereka untuk
meninggalkanta’dilarkanjuga

16-Menjadipertentangankepadaimannya
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17-MenjadipenyebabhilangnyapahalaSunnahdalamintiqal
18-MendatangkanmurkaAllahute’ala
19-Membuatsenangsetan
20-Menjauhkandarisurga
21-Mendekatkanpadaneraka
22-Berbuatzalimterhadapdirinyasendiri
23-Mengkotorinafsudirisendiri
24-Menyakitiparamalaikatyangadadikanandankiri
25-Membuatsedihrasulullah“shallallahualaihiwassalam”
26-Membahayakanseluruhmakhluk.Karenadosakita,tidak

akanadahujandanpanen,atauakanadahujanyangtidaksesuai
musim, yang akan menyebabkan kerusakan pada tanaman
daripadamemeliharamereka.

SALAT DALAM PERJALANAN

DalamNi’mat Islam (danditulisolehHajiMuhammadZihni
‘rahimahullah taala’, 1262-1332 [1914 M], Kupluce, Beylerbeyi,
Istanbul) dijelaskan: diperbolehkan melaksanakan salat-salat
Sunnahsambildudukwalaupuniamasihbisasalatdenganberdiri.
Ketikasalatsambildudukmakabadanmembungkukuntukruku.
Sedangkanuntuk sujudmeletakkankepala kelantai (lantai atau
sajadah).Namunbagiyangsalatdudukdaniatidakmemilikiuzur
makaakandiberipahala setengahdariorangyang salatberdiri.
Salat Sunnah rawatib dan tarawih pun merupakan salat-salat
Sunnah. Diperbolehkan untuk salat Sunnah diatas tunggangan
dalamperjalananluarkotaataudesa.Dantidakperlumenghadap
kiblat dan melakukan ruku dan sujud. Ia salat dengan isyarat.
Yaknihanyaperlumenundukkansedikitbadanuntukruku.Dan
melebihkannya sedikit untuk sujud.Dan adanya beberapa najis
yang ada dihewan tidak menghalangi salat tersebut.  Dan bagi
orang yang capek ketika salat Sunnah diperbolehkan untuk
menopangdirikepagar,manusiadantembok.Tidaklahsahsalat
sambal jalan. Sedangkan untuk salat fardhu dan wajib bisa
dilakukan diluar kota diatas hewan ketika ada uzur. Uzur bisa
berupa ketakutan bahwa teman-teman seperjalananmu akan
meninggalkanmu sendiri karena kehilangan hewan kendaraan;
ketakutan akan pencuri yang akanmengincar nyawa, harta dan
hewan kendaraanmu, tanah yang basah berlumpur, dan juga
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mungkin ketakutan dan ketidak mampuan dalam mengendarai
hewan kendaraan. Jika memungkinkan maka hendaknya salat
dengan menghadapkannya ke kiblat. Namun jika tidak maka
laksanakanlahsalatsearahdenganarahperjalanan.Aturanyang
samaberlakudalammelakukanituditendakecilyangdiletakkan
diatas hewan. Jikabinatang itu dibuat untukberhenti dan tiang
ditempatkan di bawah tenda, maka itu berubah menjadi serîr,
yaitumejaatausofa,sehinggamelakukansalatdiatasnyaseperti
melakukannya di tanah. Dalam hal ini Anda harus melakukan
salatdalamkeadaanberdiridanmenghadaparahKiblat.
Untuk salat diatas kapal, Rasulullah mengajarkan kepada

Ja’far Tayyar[1] ketika perjalanan menuju Habasyah seperti ini:
diataskapalyangbergeraksalatfardhudanwajibbisadikerjakan
tanpa adanya uzur. Salat secara berjamaah pun bisa dilakukan.
Dan juga salat dengan isyarat tidak diperbolehkan diatas kapal
yangbergeraktapiiaharusmelakukanrukudansujud.Danharus
menghadapkiblat.Ketikaberdiriakanmemulaisalathendaknya
menghadapkiblat.Danseiringkapalberputarmakahendaknyaia
berputarmenghadapkiblat.Dan juga harusmelakukan taharah
darinajisdiataskapal.DalammazhabHanafidiataskapalyang
berlayardiperbolehkansalatfardhusambildudukwalaupuntidak
adauzurnya.
Jika sebuah kapal ditengah laut yang telah dipasangkan

jangkarnya itu terlalu bergoyang-goyang maka ia seperti kapal
yangberlayar.Namunjikasedikitbergoyangmakaiasepertikapal
ditepi pantai. Dan salat fardhu tidak bisa dilaksanakan sambil
duduk diatas dikapal yang berlabuh ditepi pantai. Jika
memungkinkan untuk turun kepantaimaka salat sambil berdiri
puntidaklahsahmelainkaniaharussalatdidaratan.Namunjika
ada bahaya akan bergeraknya kapal diiringi dengan nyawa dan
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[1] Ja'farTayyâr‘radiy-Allâhu’anh’adalahsalahsatudariempatputra
pamandariayahRasûlullah,AbnalTâlib.Dia sepuluh tahun lebih
tua dari Hadrat 'Alî dan sepuluh tahun lebih muda dari Hadrat'
Uqayl.DiabermigrasikeAbyssiniadankembalipadahariHayber.
Pada tahun kedelapan Hijrat (Hegira), ia berperang melawan
Bizantium dengan tiga ribu tentara yang kuat di sebuah tempat
bernamaMu'tadisekitarDamaskus,ketikaiamencapaikesyahidan
setelahmelakukanbanyakserangandanmenerimalebihdaritujuh
puluh luka dalam satu hari.Dia berumur empat puluh tahun.Dia
adalah salah satu dari tujuh orang yang paling dekat dengan
Rasûlullah.



hartanya maka diperbolehkan salat sambil berdiri diatas kapal.
DanselesailahuraiandaritulisanNi’mat Islam.

Ibnu Abidin menjelaskan: “Ketika diamatau bergerak, salat
diatasduakendaraanberodaduayangtidakbisadiamstabiltanpa
diikat kehewan adalah seperti salat diatas hewan. Namun
kendaraan roda empat itu seperti meja jika sedang diam. Dan
ketika sedang bergerak salat fardhu dapat dilakukan dengan
syarat uzur-uzur yang ditulis untuk (salat diatas) hewan lalu
menghentikanmobildanmenghadapkiblat.Dan jika tidakbisa
dihentikan hendaknya salat seperti diatas kapal yang sedang
berlayar.” Seseorang yang sedang safar jika ia tidak bisa duduk
dikendaraannya atau tidak bisa menghadap kiblat maka ketika
turun dari kendaraan hendaknya mengikuti mazhab Syafii dan
Maliki lalu menjama’ salatnya. Dan tidak diperbolehkan bagi
orang sakit yg bisa duduk dilantai untuk salat menggunakan
isyarat sambil duduk dikursi atau bangkunya. Sedangkan untuk
salatdibisataudipesawatmaka itu seperti salatdimobil.Dan
barang siapa yang berniat keluar dari kota atau desanya sejauh
tiga hari yakni delapan belas farsah = lima puluh empat mil
[54x0,48x4 = 104 kilometer] dari ujung kota atau desa tersebut,
maka iamasukdalamkeadaansafar. IbnuAbidinmenyebutkan
bahwasatumil4000dhradansatudhraadalah24lebarjari.[Satu
jariadalahduasentimeter.DalamSyafiidanMaliki16farsah=48
mil=48x0,42x4000=80km.]

Mari kita salat, dan hapus karat dari hati
Tidak bisa kita mendekat kepada Allah, selama salat tidak didirikan!

Dimana salat didirikan disitu dosa-dosa akan berguguran
Dan manusia tidak akan menjadi sempurna, selama salat tidak didirikan!

Dalam Al-Quran al Karim Allah, banyak memuji salat
Ia berfirman “Aku tidak suka kepada orang, selama ia tidak mendirikan salat!

Dalam hadist sahih pun disebutkan: tanda keimanan
Tidak terlihat dimanusia, selama ia tidak mendirikan salat!

Tidak mendirikan salat, adalah dosa terbesar
Tidak diampuni dengan hanya taubat, selama salat qhodonya tidak dilakukan!

Barang siapa yang meremehkan salat, bisa hilang imannya segera
Dan bukanlah seorang muslim lagi, selama ia tidak mendirikan salat!

Salat mensucikan hati, menjauhkan dari keburukan
Dan engkau tidak bisa tercerahkan, selama salat tidak didirikan!
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KEUTAMAAN TAKBIR IFTITAH

Dan juga bagi seseorang yang takbir iftitah bersama imam
makadosanyaakanberguguransebagaimanagugurnyadedaunan
yangtertiupangindimusimgugur.
Suatu hari ketika Rasulullah “shallallahu alaihi wassalam”

sedangsalat,seseorangtidakmendapatkantakbiriftitahbersama
imamdalam salat subuh. Lalu iamembebaskan seorang budak.
Setelah itu pergi menghadap Rasulullah “shallallahu alaihi
wassalam”: “Ya Rasulullah! Pagi ini saya tidak bisa mengikut
takbir iftitah imam.Maka saya bebaskan satu budak.Dan saya
penasaranapakanpahalatakbiriftitahitusudahbisasayatebus?”
Lalu Rasulullah “shallallahu alaihi wassalam” bertanya kepada
Abu Bakar “radhiallahu anhu”: “Apa pendapatmu mengenai
takbir iftitah ini?”MakasayyidinaAbuBakar“radhiallahuanhu”
menjawab: “Wahai Rasulullah “shallallahu alaihi wassalam”!
Jikalau saya memiliki empat puluh unta yang diatasnya ada
perhiasan-perhiasan,lalusemuasayaberikankepadaorang-orang
fakir,makalagisayatidakakanbisamencapaipahalayangadadi
takbiriftitahbersamaimam.”DansetelahituRasulullahkembali
bertanya,“Wahai Umar! Dan apa pendapatmu mengenai takbir
iftitah ini”,danUmar“radhiallahuanhu”berkata“YaRasulullah
“shallallahu alaihi wassalam”! Jika aku mempunyai unta seluas
jarak antara Mekkah dan Madinah, yang barang bawaannya
adalah perhiasan, lalu aku bagikan kesemuanya kepada orang-
orangfakir,makaakupunbelumbisamencapaipahalayangada
di takbir bersama imam.” Dan setelah itu Rasulullah kembali
bertanya,“Wahai Usman! Dan apa pendapatmu mengenai takbir
iftitah ini”, dan Usman zin-nureyn “radhiallahu anhu” berkata
“Ya Rasulullah “shallallahu alaihi wassalam”! Jika aku bangun
malam dan salat dua rakaat dan ditiap rakaatnya aku
menghatamkan Al-Quran sekalipun, maka aku tidak akan bisa
menandingipahalatakbiriftitahinibersamaimam).Lalusetelah
itu Rasulullah kembali bertanya. “Wahai Ali! Dan apa
pendapatmu mengenai takbir iftitah ini”, danAli “karamallahu
wajhah” berkata “Ya Rasulullah “shallallahu alaihi wassalam”!
Jika kaum kafir semua yang ada di Timur dan Barat bangkit
menyeranguntukmemusnahkankaummuslimin, laluakudiberi
kekuatan oleh Tuhanku lalu pergi berjihad melawan dan
membunuh semua, maka pahala yang aku dapat tidak dapat
menandingi pahala takbir iftitah yang diambil bersama imam
tersebut).

–130 –



Lalu Rasulullah “shallallahu alaihi wassalam” bersabda,
“Wahai umatku dan sahabatku! Jikalau tujuh lapis tanah dan
tujuh lapis langit menjadi kertas, lalu lautan menjadi tintanya dan
seluruh pepohonan menjadi alat tulis, sedangkan seluruh malaikat
menjadi pencatat yang mencatatnya sampai hari kiamat, maka
ketahuilah bahwa itu semua tidak akan sanggup mencatat pahala
takbir iftitah yang diambil bersama imam”.
Danjikaengkaumenganggap,“Apakahhanyaseginimalaikat

yang diciptakan Allahu te’ala, maka malam ketika Rasulullah
“shallallahualaihiwassalam”IsraMirajparamalaikatbertawafke
surga, neraka dan baitul makmur lalu mereka pun pergi. Lalu
Rasulullah “shallallahu alaihi wassalam” pun bertanya, “Wahai
saudaraku Jibril! Para malaikat yang tawaf di baitul makmur itu
tidak datang kembali. Kemana mereka pergi?” Maka Jibril
“Alaihi wassalam” menjawab, “Wahai Habibullah! Sejak aku
diciptakansampaihariini,akutidakpernahmelihatparamalaikat
yang bertawaf dan pergi itu kembali lagi. Bagi yang telah
melakukansatukalitawafmakaiapergidansampaiharikiamat
tidakakanbertugaslagi.”
Seseorang yang dalam salatnya membaca Taawuz dan

BasmalahmakaAllahute’alaakanmemberikanpahalasebanyak
buluyangadapadahamba-Nyatersebut.DanjikaiamembacaAl-
FatihahmakaAllahu te’ala akanmemberikan pahala haji yang
mamburpadahambatersebut.Danjikaiamenundukuntukruku
makaAllahute’alaakanmemberikanpahalasedekahseribuemas
padahamba-Nya tersebutdan jika iabertasbih tigakali sebagai
Sunnah maka Allah akan memberi pahala sebesar pahala
dibacanya empat kitab langit dan seratus suhuf. Dan jika
hambanya tersebut membaca “Sami’Allahu liman hamidah”
makaiaakandikaruniakanlautanrahmatolehAllahute’ala.Dan
ketika ia sujud maka Allahu te’ala akan memberikan pahala
sebanyak jumlah manusia dan jin kepada hamba-Nya tersebut.
LalujikaiamembacatigatasbihdalamrangkamelakukanSunnah
makaiaakanmendapatkeutamaan-keutamaanyangbanyakyang
dijelaskanAllahute’ala.Danbeberapadiantaranya:
Keutamaan yang pertama adalah bahwa Ia akan memberi

pahala seberatArsy danKursy.Dan yangkeduabahwaAllahu
te’alaakanmengampunihamba-Nyatersebut.Yangketigaketika
hamba tersebut wafat maka Mikail “alaihissalam” akan
mendampinginyahinggaharikiamat.Danyangkeempatadalah
padaharikiamatmalaikatMikail“alaihissalam”akanmenaungi
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dengansayapdanmemberinyasyafaatdanmembawanyakesurga
tertinggi.
DanketikahambatersebutduduktahiyatakhirmakaAllahu

te’ala akan memberinya pahala sabarnya orang-orang fakir
miskin.
Orang fakirmiskin yang sabar akanmasuk surga lima ratus

tahun lebih dulu dari orang kaya yang bersyukur. Dan ketika
melihat mereka para orang kaya yang bersyukur tersebut akan
berharapseandainyaketikadiduniakitamenjadibagiandarifakir
miskinyangsabar.

Di dalam kubur, para malaikat penanya akan datang padamu:
“Apakah kamu mendirikan salat dengan baik,” lalu meraka akan berkata.
“Apa kamu pikir kamu akan selamat ketika meninggal nanti?”
Mereka berkata, “Azab sudah menunggumu.”

PERKATA TENTANG SURGA YANG TINGGI

Delapan surga memiliki delapan pintu dan delapan kunci.
Yang pertama adalah iman seorang mukmin yang mendirikan
salat lima waktu. Yang kedua adalah kalimat Basmalah
(BismillahirRahmanirRahim).Danenamyangsisanyatermasuk
surahAl-Fatihah(surahpertamadalamAl-Quranal-Karim).Dan
delapansurgaadalah:
1- Darul Jalal. 2- Darul Karar. 3- Darus Salam. 4- Jannatul

Huld.5-JannatulMa’wa.6-JannatulAdn.7-JannatulFirdaus.8-
JannatunNa’im.
DarulJalaladalahdaricahayaputih.
DarulKararadalahdaripermatamerah.
DarulSalamadalahdaripermatahijau.
JannatulHuldadalahdaribatukarang.
JannatulMa’waadalahdariperak.
JannatulAdnadalahdariemas.
JannatulFirdausadalahdariemasdanperak.
JannatulNa’imadalahdaripermatamerah.
Kaummu’minin yangmasuk Jannah akan selamanya tinggal

disanadan tidakakankeluar.Parabidadari yangberadadisana
tidakmemilikimasamenstruasi,nifasdansifat-sifatyangburuk.
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Makanan dan minuman apapun yang mereka inginkan akan
datang ke hadapan mereka. Dan mereka tidak perlu memasak
ataupunmemetiknya.Burung-burungberterbangandiataskepala
mereka.Kaummu’mininmelihatnyasambildudukdiistana-istana
mereka.Danjikapadasaatituterbesitdalamhatinya“Akuakan
memasakmu (burung) andai kau sedekat ini didunia” maka
seketikaiaakandatangdalampiringdaricahayadalamkeadaan
telahmasak.Lalusetelahhabisdantulangnyamenumpukmaka
terbesitlahdalamhati,“Seandainyaiamenjadiburungkembali.”
Maka seketika itu ia menjadi burung seperti sedia kala, dan
terbang.
Tanah surga adalah dari kesturi dan bangunannya ada yang

daribatuperakdanadayangdariemas.
Setiapahlisurgaakandiberikekuatansebesarseratuslaki-laki.

Dan setiap dari mereka akan diberikan pula tujuh puluh
permaisuridanduawanitaduniapalingsedikit.
Dan juga ada empat sungai yangmengalir di surga. Sumber

darisungai-sungaitersebutsatutapialirannyaberbeda-beda,dan
jugarasalezatnyaberbedasatusamalain.Satuairmurni,kedua
susumurni,ketigaanggursurga,dankeempatmadumurni.
Ada villa-villa tinggi didalam surga. Dan ketika mereka

membungkuk, para mu’minin naik dan dibawa ketempat yang
mereka inginkan. (Perumpamaandidunia saat ini adalah seperti
tanggaberjalandanpesawat.)
DanadapohonTubadi surga.Akardaripohon ini terdapat

diatas sedangkan batang dan dahannya memanjang kebawah.
Perumpamaandidunianyaadalahsepertibulandanmatahari.
Dan juga para ahli surga merasakan kelezattan dan

kenikmatan dari makanan dan minuman namun tidak dengan
hajatbuangair,denganbeginimereka jauhdaridarikebutuhan
dankesakitansepertiitu.
Allahu te’ala berfirman kepada kaummu’minin yang ada di

surga, “Wahai hamba-hamba-Ku! Apa lagi yang hendak kalian
minta akan aku penuhi. Lanjutkan dan nikmati kenikmatan dan
kenyamanan itu!” Dan para hamba-hamba pun berkat, “Yaa
Rabbi! Engkau telah bebaskan kami dari neraka dan
memasukkan kami ke dalam surga, dan Engkau telah berikan
begitubanyakpermaisuri,Ghulamdanwildan.DanEngkautelah
memberibegitubanyaknikmatyangtidakterpikirolehakal,tidak
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pernahdilihatolehmatadantidakpernahdidengarolehtelinga.
Dan ketika mereka berkata bahwa malu untuk meminta lagi,
Rabbul ‘Alamin berfirman lagi, “Wahai hamba-hamba-Ku!
Apakah ada permintaan kalian lagi selain ini?” danketikamereka
mengatakan,“YaRabbi!Kitatidakpunyamukauntukmeminta
lebihlagi.Lagipulakitatidaktahuapayangharuskitamintalagi.”
Rabbul ‘Alamin akan berfirman lagi, “Wahai hamba-Ku! Apa
yang akan kalian lakukan jika ada suatu masalah?”Makamereka
pun menjawab, “Kami berkonsultasi kepada para ulama dan
mempelajari permasalahan tersebut, maka dengan begitu
terselesaikanlah permasalahan kami tersebut. Dan Haq Taala
berfirmanmembalas,“Kalau begitu lakukanlah seperti itu pula
dan konsultasilah dengan para ulama dan mintailah pendapatnya!
Dan apapun yang mereka sebutkan akan Aku berikan pada
kalian”. Para ulama pun berkata, "Apakah kalian lupa tentang
Jamalullah? Ketika di dunia dahulu kalian rindukan (untuk
melihatAllâhuTaala)danberkata:"DiAkhiratRabbkitayang
tidak terikat pada tempat, akan membuat kita melihat Jamal
(Kecantikan) -nya." Maka minta itulah sekarang. ”Setelah itu
mereka akan meminta ru'yat jamalullah (melihat Keindahan
Allah), danAllahu te’ala yang bebas dan jauh dari tempatDia
berada, akan menunjukkan kepada mereka keindahan-Nya.
Ketika mereka melihat kemurnian keindahan sang Haq,
kekagumanmerekaakanbertahanribuantahunlamanya.
Danjugaketikaseoranghambayangadadidalamsurgasedang

duduk di istananya, maka ia akan dikelilingi oleh buah-buahan
yang ada didepan jendelanya. Hamba itu melihat buah itu dan
ketikamunculhasratuntukmengulurkantangan,menarikdahan,
memetikbuahdanmemakannya,makaiatidakakanperlubangun
daritempatdudukdanmenarikdahannya.Dahantersebutakan
datang menghampirinya lalu ia petik buah tersebut,
meletakkannya kedalam mulut, mengunyah dan sebelum
kelezatan itu sampai ketenggorokan akan timbul buah lagi dari
tempatiapetik.Ketikamasukkemulut,iasudahmatangdanlezat.
Dengan begituRabbul Izza akanmenciptakan satu yangmasih
freshlagi.

Jika engkau bijaksana, maka dirikanlah salat, karena ia adalah mahkota kebahagiaan
Ketahuilah engkau, bahwa salat adalah Miraj bagi para mu’minin.
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SALAT-SALAT QADHA

Danjugakeutamaan-keutamaansalatyangdidirikansangatlah
banyak.Dansebagiantelahdijelaskan,seperti:
1.Wajahnyabercahaya
2.Umurnyamenjadiberkah
3.Doanyadikabulkan
4.Menjadimanusiaterbaik
5.Seluruhkaummukminincintakepadanya.
Dan juga kerugian salat yang ditinggalkan pada waktunya

dengantanpaadanyauzuradalimabelas.Danlimadarikerugian
itu datangdidunia, tiga ketika sakaratulmaut, tiga dikubur dan
empatdimahsyar.

Limakerugianyangdatangdidunia:
1-Tidakakanadacahayadiwajahnya.
2-Tidakadakeberkahandalamumurnya.
3-Doanyatidakterkabulkan.
4-Dandoayangdilakukankepadanyapuntidakterkabulkan.
5- Pahala-pahala Sunnah yang telah dilakukannya tidak

didapati.

Tigakerugianyangdatangpadasaatsakaratulmaut:
1-Meninggaldalamkeadaanlapar.
2-Meninggaldalamkeadaanhaus.
3-Meninggaldalamkeadaanterhina.Seberapabanyakmakan

tidak akan kenyang dan seberapa banyak minum tidak hilang
dahaganya.

Tigakerugianyangdatangdalamkubur:
1. Kuburan akanmenghimpitnya dan tulang-tulangnya akan

hancur.
2.Kuburannyadipenuhidenganapi.
3.Danakandiletakkandiatasnyaseekornaga.Nagaitudiberi

nama Akra. Dan ditangannya terdapat cambuk. Dan dengan
sekalipukul cambuk itumakamanusia ituakanmasukkeujung
dalamtanah,lalumunculkembalidanakandipukulkankembali.
Dan ituterjadisampaiharikiamat.Dan iaakanmenerimaazab
tersebutsampaiharikiamat.
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Empatkerugiandimahsyar:
1-Hisabnyaakandahsyat.
2-IaakandimurkaiolehAllahute’ala.
3-Akanmasukkedalamneraka.
4-Akanditulistigatulisandikeningnya,seperti:
Yangpertama,oranginimendapatmurkaAllah.
Yangkedua,oranginimembuanghakAllahute’ala.
Yang ketiga, jika engkau telahmembuang hakAllahu te’ala

makahariiniengkauakanjauhdarirahmat-Nya.
Salat adalah tiang agama. Seseorang yang telah mendirikan

salatmaka ia telahmenancapkan tiang agamanya.Dan dengan
begitu ia telah mendirikan tenda diatasnya. Dan ia selamat
dibawahnya.
Dalam tiga mazhab, seseorang yang dengan sengaja

meninggalkansalatdantidakmenggantinyamakabolehdibunuh.
SedangkandalammazhabHanafitidak.Namuniadihitungtelah
melakukandosabesardari salahsatudosabesaryangada.Dan
wajib ia dikurung dipenjara sampai ia mau mulai salat lagi.
Seseorang yang tidak salat karena ia tidak menghargainya dan
tidak menyakini bahwa ia adalah tugas yang pertama maka ia
telahkafir.
Seseorang yang dengan seganja meninggalkan salat lalu

mengqhodonya,makaiaakandisiksadidalamnerakaselamasatu
Hukbah (hari) yakni delapan puluh tahun waktu dunia. Agar
terampunidariazabinimakahendaknyaiabertaubat,memohon
danmemintamaaf.
(Satuharidi akhirat, seribu tahundidunia ini.Maka tahun-

tahunakhiratitudihitunghaltersebut.)
[Muhammad Amin bin Abidin “rahimahullah” dalam buku

Raddul Muhtar menyebutkan bahwa salat telah diperintahkan
diseluruhagama-agamalangit.DandisebutkanbahwanabiAdam
telah melaksanakan salat Ashar, sedangkan nabi Yaqub salat
maghrib,dannabiYunussalatIsya.Menyakinisalatadasebuah
kewajiban dan hutang adalah wajib, sebagaimana wajibnya
menyakini hal-hal yang fardhu dan haram. Namun memang
melaksanakansalatbukanlahsalahsatusyaratiman.
Bagilaki-lakidanperempuanmuslimyangbalighdanberakal

wajibmendirikansalatlimawaktudalamsatuharijikatidakada
uzur. Sedangkan salat sendiri itu menjadi fardhu dimalam Isra
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Miraj.Hadist-hadistyangadadalamMuqaddimatus salat, Tafsir
mazhari danHalebi kabir Rasulullahbersabda:“Malaikat Jibril
‘alaihissalam’ telah menjadi imam untukku selama dua hari
disamping pintu Ka’bah. Kami berdua melaksanakan salat subuh
ketika terbit fajar, melaksanakan salat dzuhur ketika tergelincir
matahari dari puncak, melaksanakan salat ashar ketika bayangan
segala sesuatu dua kali lipat dari besar aslinya, lalu salat maghrib
ketika matahari terbenam [sisi atas matahari tenggelam] dan
melaksanakan isya ketika langit telah gelap. Dan pada hari kedua
pun kami melaksanakan salat subuh, lalu ketika cuaca terang kami
mulai salat dzuhur, lalu ashar ketika bayangan dua kali lipat dari
aslinya, lalu maghrib ketika kami membatalkan puasa dan yang
terakhir isya ketika sudah masuk sepertiga malam. Lalu ia
berkata, “Wahai Muhammad, ini adalah waktu-waktu salat
engkau dan nabi-nabi sebelummu. Dan perintahkan umatmu
untuk melaksanakan setiap salat diantara dua waktu yang telah
kita kerjakan.” Salat lima waktu telah diperintahkan. Dan
diperbolehkan untuk ibu dan ayahnya untuk menyuruh anak-
anaknyayangberumurtujuhtahundanmemukulanakyangsudah
berumur sepuluh tahun (jika tidak mau salat.) Dan tidak
diperbolehkanmemukulnya lebih dari 3 kali dan dengan kayu.
Danitujugayangdiberlakukanagaranakberlatihpuasadantidak
meminumminuman keras. Bagi seseorang yang tidakmeyakini
bahwa salat adalah fardhu atau tugas pertama maka ia kafir.
Sedangkanbagi yangmeyakininyanamun ia tidak salatkarena
malasmakaiatidakkafirnamunmenjadiFasik.Danhendaknya
yadikurungsampaimulaisalat.Dantidakditoleransisertatidak
dikasihani.Dan jika ia tidakmulaiuntuksalatmakahendaknya
tetap dikurung sampai ajal menjemputnya. Dan ada yang
berpendapat agar dipukul hingga berdarah.Dan dalammazhab
Syafi'iMalikibagiyangtidaksalatkeranakemalasaniatidakkafir
namunakandibunuhsebagaibalasannya.DandimazhabHambali
ia kafir dan akandibunuh.Dan ada alimulama yangberijtihad
sepertiinidalammadzhabSyafi'i.Danbagiseseorangyangsalat
pada waktunya secara berjemaah maka dia adalah seorang
muslim.Karenadi dalamagama lain sembahyang itu dilakukan
secara sendiri-sendiri tidak berjamaah. Mereka pun melakukan
Haji.Karena salat adalah ibadah yang dilakukan dengan badan
maka seseorang tidak bisa salat untuk orang lain. Dan karena
zakat adalah ibadah yang hanya dilakukan dengan harta maka
seseorang bisamelakukannya dengan harta dan perintah orang
tersebut. SedangkanHaji sendiri adalah ibadah yang dilakukan
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dengan tubuhdanharta,maka seseorangbisapergihajidengan
menggunakanhartadanperintahorangtersebut.Danbagiorang
tua yang tidak pernah berpuasa hingga akhir hayatnya maka
hendaknyamemberikan fidyahbagi orang-orang fakir sebanyak
jumlah puasanya. Sedangkan tidak diperbolehkan membayar
fidyah untuk salat. Jika seseorang yang telah meninggal
memberikanwasiatuntukbayarkanhutanghutangsalatnyamaka
fidyahbisadilakukandarihartayangditinggalkan.Danjikaharta
yang ditinggalkan tidak cukup maka diperbolehkan melakukan
Dawir.Danwajibmelakukanhaltersebutuntukpuasa.
Pada musim panas bagi negara-negara Utara yakni tempat-

tempat yang muncul Fajar sebelum langit gelap maka dalam
mazhab Hanafi tidak wajib untuk salat isya dan subuh karena
belummasuk waktu keduanya. Namun ia wajibmenurut imam
mujtahidbesarSyafi'irahimahullahta'ala.Namunbagimayoritas
alim ulama salat ini tidak fardhu bagi orang-orang yang ada di
sana.Dan juga tidakwajibuntukmengqadha'nyakarenakedua
waktusalatitubelummasuk.Danbukanlahhalyangorduuntuk
salatsebelumwaktutiba.Tapitidakbagipuasa.Jikahilalsudah
terlihat di suatu negaramaka ramadan di negara tersebut telah
dimulai.
JikaharajmunculsaatAndamelakukantindakanyangfardhu

atau menghindari tindakan yang harâm, Anda harus meniru
Mazhablain,(mis.SalahsatudaritigaMazhablainnya,)dimana
harajitutidakada.Harajberartimelakukansesuatudengansusah
payahatautidakdapatmelakukannyasamasekali.Jikatidaksatu
pundariketigaMazhablainnyayangbebasdariharajitu,dan,jika
penyebab haraj ada disebabkan sesuatu darurat,[1] Anda akan
dibebaskan dari keharusan melakukan fardhu itu atau
menghindari haram itu, masing-masing. Jika keberadaannya
bukankarenaseorangdarûrat,makaAndaharusmenyingkirkan
harajitudenganmelakukansesuatutanpasebab.Silakanlihatbab
keempatdarijilidkeempatdaribukuKebahagiaanAbadi!
Bagi seseorang yang datang telat salat subuh hendaknya dia

meninggalkansalatSunnahuntukagartidakketinggalanjamaah.
Karenameninggalkansunnahagartidakketinggalanjamaahlebih
afdhal. Namun sekiranya ia bisa mengikuti jamaah maka
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hendaknyaiasalatSunnahdiluarmasjidataudibelakangtiang.
Jika tidakada tempat seperti itumakahendaknya tidak salatdi
samping jamaah. Lebih baik ia tinggalkan sunnah karena itu
diperbolehkanagartidakmelakukansesuatuyangmakruh.
Untuk salat fardhu yang tidak bisa dilakukan karena suatu

uzur itu disebut salat Fawaid yakni salat yang tertinggal.
Sedangkan salatyang tidakdilaksanakankarenakemalasandan
tanpauzuritudisebutMatrukatyaknisalatyangtertinggaltanpa
uzur. Dan para ulama ulama Fiqih menyebut fawaid bagi salat
yangakandiqadhaitudantidakmenyebutdengansalatsalatyang
tertinggal.Karenatidaksalatpadawaktunyatanpaudzuradalah
sebuah dosa besar. Dan dosa itu tidak hilang dengan hanya
diqadha.Namunperlubertaubatataumendapathajiyangmabrur.
Dan jika sudah diqhada maka dosa meninggalkan dan tidak
melaksanakan salat tersebut terampuni. Dan Taubat tidak
diterimatanpamengqadhanyaterlebihdahulu.KarenaSalahsatu
syaratTaubatadalahmeninggalkandosatersebut.
Danadalimaudzuruntukmenundasalatdariwaktunya:jika

salat berhadapan dengan musuh dan tidak bisa menghadap
Ka'bah dan berpergian diatas hewan, dan bagi orang yang
berpergian jika takut tertangkap maling, bandit atau hewan
pemburu,danbagibidanyangsedangbertugasdalampersalinan.
Dan uzur yang keempat adalah lupa sedangkan yang kelima
adalah tidur. Dalam mazhab Hanafi Salat akan terhitung jika
takbir Iftitah sudah dilakukan sebelum keluar waktu salat,
sedangkandalamMazhabSyafi'idihitungketikatelahdilakukan1
rakaat.
Mengqadha salat salat fardhuhukumnyaadalah fardhu.Dan

mengqadha salat salat wajib hukumnya wajib. Dan jika
mengqadha sunnahmakapahala sunnah tersebutakandidapati.
Danhendaknyauntukmengawasiurutanpengqadhaansalatlima
waktu dengan witir dan salat-salat qhadha. Dan ketentuan ini
tidak berlaku ketika akhir-akhir waktu salat. Dengan kata lain
salat fardhu tidak boleh ditinggalkan untuk melakukan salat
qadha yang sebelumnya (yakni salat yang yang ditinggalkan
sebelumnya).Danhal-halyangmembatalkanketentuaniniadalah
bahwa kita lupamemiliki salat-salat fawaid atau terdapat enam
salatfawaid.Bilashalatfardhudilakukantanpamengamatitertib
akan menjadi fasid, (yang berarti mereka tidak akan sah) jika
jumlah mereka menjadi enam semuanya akan menjadi sahih (
valid) ketikawaktu yang kelima berakhir,misalnya, seandainya
seseorang yang tidakmelakukan salat subuh,melakukan shalat
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ashardanmagribdanisyadansalatwitir(tanpamelakukansalat
subuh)meskipuniaingatbahwaiatidakmelakukansalatsubuh,
tidakadasatupundarimerekayangsah,namunsemuanyaakan
menjadisahketikamatahariterbit(keesokanpaginya).
Salat fawaid hendaknya dikerjakan secara fawran yakni

disegerakan.Namunbolehditundaselamamasamencarinafkah
untuk keluarga danmengajakmengerjakan salat sunah rawatib
Dhuha tasbih dan tahiyatul masjid. Dalam sunah-sunah wudhu
IbnuAbidinmenjelaskanbahwaartiJaiz(diperbolehkan)adalah
tidakdilarang.DanmakruhtanzihjugadisebutJaiz.Olehkarena
ituhendaknya tidakmenundasalatQadhadengan tujuanuntuk
melaksanakan salat salat sunnah. SedangkanQada untuk puasa
Romadhonbukanlahsesuatuyangharusdisegerakan.
Jika seorang muslim tidak mengetahui hal-hal yang fardhu

dalampeperanganmakaiatidakwajibmengqadhasalatpuasadan
zakat yang ditinggalkannya. Sedangkan bagi yang tinggal di
negaraIslambukanlahsuatuunsurjikaiatidakmengetahuihal-
halyangfardhudanharam.Danorang-orangyangmasukIslam
tidakwajibmengqadhasalatsalatyangtidakdilakukannyapada
masa kekafiran. Karena orang-orang kafir bukanlah muhatab
kepada Islam. Jika seseorang Sabi yakni pemuda yang belum
balightelahiasalatIsyalalutidurdanjunubataumimpibasahdan
bangun setelah Fajar maka ia wajib melaksanakan salat Isya
kembali.KarenasalatIsyayangialakukansebelumnyaituadalah
termasuk salat sunnah.Lalumenjadi fardhu ketika ia tidur dan
mimpi basah. Salat-salat yang tidak dilakukan ketika dalam
keadaan sehat boleh dilakukan dan diqadha dengan tayamum
sambildudukatauberbaringketikaiasakit.4rokaatfardhuyang
tertinggal hendaknya dikerjakan 4 rokaat walaupun dalam
keadaanSafar.Salatdzuhur4rakaatyangterlewatiketikaSafar
wajib diqadha dua rakaat walaupun dalam keadaan mukim.
Ketikahendakmelakukansalatdzuhurmakahendaknyaberniat
melakukan salat fardhu dzuhur ini atau fardhu zuhur saja. Jika
salat fawaid lebih dari satu itu maka hendaknya berniat
mengqadha fardhu dzuhur atau mengqadha fardhu dzuhur
terakhir.NamununtukmengqadhapuasabulanRomadhonmaka
tidakperlumenggantinyaberdasarkanurutanhari.
Danketikamelakukansalatmatrukatauyangterlewatimaka

usahakan tidak diketahui orang lain. Karena tidak salat pada
waktunya merupakan suatu dosa. Dan mempertontonkan dosa
adalahsebuahdosajuga.Menceritakandosayangdilakukanpada
malamharidiwaktu siangpunmerupakandosa tersendiri.Dan
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telahselesailahterjemahandariIbnuAbidin.
Maka dapat dilihat bahwa melaksanakan salat fawaid harus

disegerakan dalam mazhab Hanafi. Begitupun dalam madzhab
Syafi'i. Salah satu ulama dari Mazhab Syafi'i yakni Syamsudin
Muhammad Ramli Rahmatullah Alaihi menjelaskan dalam
fatwanya, "Bagi seseorang yang mempunyai salat yang belum
dilaksanakankarenasuatuuzurmakabukankahsuatudosauntuk
mengqadha nya Setelah melakukan salat tarawih pada bulan
ramadan. Namun jika yang melakukannya adalah orang yang
tidak mempunyai uzur maka ia berdosa. Karena salat yang
ditinggalkan harus segera diqadha." Para ulamamazhab Syafi'i
telah menjelaskan secara jelas bahwa adalah suatu dosa bagi
seseorangyangmendahuluisalatsunnahsepertitarawihdaripada
melaksanakansalatyangditinggalkantanpaudzurdanjugawajib
mendahulukan salat fardhu yang akan diqhodo daripada yang
sunnah.BegitujugadalammazhabHanafi.DalammazhabHanafi
diperbolehkan menunda salat fawaid yang tidak dikerjakan
denganuzurnamunyanglebihutamaadalahtidakmenundasalat
fawaid tersebut. Karena dalam Islam Jaiz itu berarti tidak
dilarang. Ibnu Abidin rahimahullah Ta'ala menjelaskan bahwa
bolehmenggunakan air yangmengalir secara berlebihan, yakni
merupakantanzihmakruh.Danketikasalatfawaidyangdisertai
denganuzurdilakukandengansegeramakasalat-salatyangtidak
mempunyai uzur harus segera dilakukan daripada salat sunnah.
IbnuAbidinrahimahullahTa'alamenyebutkanbahwamencuci3
kali anggota tubuh dalamwudhu adalah sunnahmuakkad.Dan
Jika ia tinggalkan sunnah ini dengan udzur-udzur seperti
menghargai keutamaan air, air yang dingin dan pentingnya
keperluan terhadap airmaka itu bukan termasukmakruh.Dan
dari sini dapat dipahami bahwa agar terhindar dari dosa besar
maka hendaknya menyegerakan salat qadha bagi salat yang
tertinggal termasuk salat sunnah utama seperti dua rakaat
sebelumsubuhdansunah-sunahyanglain.

ISQATH SALAT UNTUK MAYAT

Isqathsalatberartiadalahmenggugurkanhutangsalatmayit.
Makauntukitukafarat[1] hutang-hutangtersebutperludiberikan.
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Agardapatmemberikankafarat tersebutmaka iawajibmenulis
wasiatdanmeninggalkanhartayangcukupuntukkafarattersebut.
Yakni sepertiga dari harta yang ditinggalkan tidak boleh lebih
sedikit dari ukuran kafaratnya. Wali dari mayat yang akan
memberikan kafarat. Dan wali dari mayat tersebut ialah orang
yang diwasiatkan. Atau salah satu dari pewarisnya. Ada empat
macam Wali dalam Islam. Wali mayit, Wali yatim, Wali
perempuan yang akan nikah dan wali budak laki-laki dan
perempuan. Dan bagi yang terakhir tersebut disebut sebagai
Maula. Selain daripada itu terdapat pula wali-wali Allah ta'ala.
MerekadisebutAuliya.Yakniorang-orangyangdicintaiAllahu
te’ala. Agar bisa dicinta seperti itu maka seluruh perkataan
pekerjaan dan akhlak kita harus sesuai dengan apa yang
disampaikanNabiMuhammadSallallahuAlaihiWasallam.Dan
itusemuabisadipelajaridenganmudahdarialimulamayang.Dan
bagiyangbelumbisamenemukanseorangalimyanghakmakaia
harus belajar dari kitab-kitab ulama ahlu sunnah. Ibnu Abidin
rahimahullah ta'ala menjelaskan jika seseorang yang memiliki
hutang salat-salat fawa'id (yakni salat salat yang tidak
dilaksanakankarenasuatuuzur)berwasiatmengenaikafaratdari
salat-salat itu maka bagi setiap fardhu dan wajib nya diberi
sepertiga dari hartanya yaitu setengah sa' (2,1 liter) yakni 520
Dirham[1750gram]gandumatautepunggandumyangdiberikan
kepadafakirmiskin.Danbolehjugamemberisemuanyakepada1
orangfakirmiskin.Danmemberikannyadalambentukemasatau
perak lebih utama. Dan jika yang memberikan wasiat tersebut
tidakmeninggalkanharta atauharta yangditinggalkannya lebih
sedikitdarisatupertigadantidakcukupmemenuhikafaratatau
bahkan dia tidak berwasiat sama sekali dan para walinya yang
akanmengumpulkanhartadanmembayarkafaratnyamakaperlu
dibayarkan1harisamadengan1750x6=10500gryakni10,5kgdan
pertahunnya 3780 kilo tepung (atau 10 kilo tepung itu sama
dengan1gramemas, atau52,5 sampai60buahkoinLiraemas,
atau gelang cincin dan lain-lainnya yang mempunyai berat 432
gram).Dan jikasalat-salatyang telahdilaksanakan itudianggap
tidaksahmakakafarattersebutakanditarik12tahununtuklaki-
laki dan 9 tahun untuk perempuan.Dan karena dalammazhab
Hanafisetiapharidihitungkafarat6salatmakakafaratyangwajib
dalamsatutahunMasehiadalah3780kilogandumatauyanglebih
utamaadalah60koinemasLira.Danitudiberikankepada1fakir
miskindenganniatmembayarkafarat salat salatnya.Danorang
fakirmiskinharuslaki-lakiyangberakal,balighdanSaleh.Laluia
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berkatasayaterimainilalumengambilnyadansangpewarispun
memberikankafarattersebut.Setelahiamengambilnyamakadia
pun harus memberikan kepada fakir miskin yang lain. Dan itu
berulang-ulang selama 1 tahun ia bertanggung jawab. Jika dia
telah mengambil pinjaman emas lebih banyak maka jumlah
perputarannya akandilakukan lebih sedikit.Lalu jika tidak ada
koin emas maka dari seseorang wanita, hendaknya dipinjam
barang-barangemas seperti kalung, gelangdan cincin.Dandari
situ jumlah tahundimanaIya tidaksalatdikalikan7,2gramlalu
diletakkanke sapu tanganmakadalam satu tangandisebut ada
koinLiraemassebanyak jumlahtahuntidakdilaksanakansalat.
Jumlahinidikalikanenampuluh[60]danitudibagidenganjumlah
orang miskin yang ikut serta dalam dawr, maka akan
menghasilkanjumlahdawr(sirkulasi)dilakukan.Jikajumlahemas
tersebut sedikit maka hendaknya ditimbang setengah dari yang
pertama. Jumlah sirkulasi akanmenjadiduakali lipatdari yang
sebelumnya (pertama).Bagi seorang laki-lakiberumur60 tahun
yang telah wafat maka untuk satu fakir miskin akan diberikan
emassebesar60x48x7,2=20736gram.Karenauntukisqathsalat
selama satu tahunadalah60emas. 30dawrdilakukandengan7
fakir miskin dan 100 gram emas. Atau bisa dilakukan 43 dawr
dengan7fakirmiskindan70gramemas.Danfakirmiskinyang
terakhirhendaknyamenghadiahkanemasyangadaditangannya
kepada walinya ketika dawr telah selesai. Dan ia pun
mengembalikannyasebagaipembayaranhutang.Lalusetelahitu
dilakukandawruntukpuasa,qurbandansumpah-sumpah.Namun
untuk kafarat sumpah paling sedikit harus memberi kesepuluh
fakirmiskin dan untuk satu fakirmiskin diberi tidak lebih dari
setengah sa’ per harinya. Sedangkan untuk kafarat salat sendiri
bisauntuksatufakirmiskinperhariataupunhanyasatukalisaja.
Danuntukisqathzakattidakbisadilakukantanpaadanyawasiat.
Dan seorang mayat harus mempunyai wasiat. Walaupun tidak
diperlukanwasiatuntukpuasanamununtukzakatsimayitakan
lebihbaikjikaparawalibersedekahdanmelakukandawr.Setelah
semuadawrselesaidilaksanakanmakaparaahliwarishendaknya
menghadiahkanbeberapahartadanuangkepadafakirmiskin.
Jika sepertiga harta yang ditinggalkan mayit yang telah

diwasiatkannya untuk membayar kafarat tidak cukup untuk
membayar semua kafarat tersebut, tidak bisa dibayarkan harta
tersebut lebihdari sepertiganyamakatanpa izinparaahliwaris.
Jika sepertigahartanya tersebutcukupuntukmembayarkafarat
namun ia memiliki hutang, maka hendaknya didahulukan
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pembayaranhutangtersebutwalaupunhartaitudiberikanuntuk
isqath. Dan setelah ia mengambil haknya maka tidak
diperbolehkanmenghadiahkannyauntukkafarat.Karenakafarat
hanya bisa dilakukan dengan harta yang dihibahkan para ahli
waris. Jika umur seorang yang berwasiat membayar kafarat
seluruhsalatnyaseumurhidupitutidakdiketahuimakawasiatitu
batal.Namunjikasepertigahartaitulebihsedikitdariperkiraan
salat seumur hidupnya maka wasiat sepertiga harta tersebut
diperbolehkan dan sah karena sepertiga harta tersebut pada
akhirnyaakandiwasiatkansemua.
Walaupun sang mayit mewasiatkan para ahli waris untuk

bersedekah,namunbagiparaahliwaris itu tidakmenjadiwajib.
Sangmayitsendiriwajibuntukmeninggalkansepertigahartanya
untuk dibayarkan kafarat-kafaratnya dan mewasitkan
dibayarkannyauntukkafarat tersebut. Jika sepertigaharta telah
diwasiatkan untuk membayar dawr dan sisanya untuk
disedekahkanuntukparaahliwarisdanyang lainmaka ia telah
meninggalkan perkara wajib, yang mana itu merupakan suatu
dosa.Olehkarena itu tidaklahsahuntukmewasiatkansepertiga
harta untuk dawr dan sisanya untuk mengundang orang untuk
melakukankhatamAl-Qurandantahlil.DanmembacaAl-Quran
dengan harga tertentu pun tidaklah diperbolehkan. Bagi yang
melakukan baik mengambil atau memberi uang maka ia telah
melakukandosa.Walaupunadayangmenyebutkanbahwaboleh
mengambil uang (pembayaran) dalam mengajar Al-Quran,
namun tidak ada yang berpendapat demikian dalam membaca
(menilawahkan)Al-Quran.
Jika ada mayit yang berwasiat, “Hendaknya salat-salatku

dilakukanolehparaahliwarisku!”danahliwarismelakukannya
maka salat tersebut tidaklah sah. Namun jika seseorang
menghadiahkanpahalasalatdanpuasakepadasangmayitmaka
itu sah. Dan tidak diperbolehkan untuk seseorang membayar
fidyah untuk salat-salatnya ketika sakaratul maut.” Dan telah
selesailahterjemahandariIbnuAbidin.
Ahmad Tahtawi “rahimatullah alaih” menyebutkan dalam

catatanMerakul Falah bahwa dalamNash (ayat-ayatAl-Quran
dan hadist-hadist) telah disebutkan untuk membayar fidyah
puasa-puasayangtidakdilakukan.Danjugauntuksalatparaalim
ulamakitatelahmemberitahukannyakarenaialebihpentingdari
puasa.Jikaadaulamayangmenyebutkanbahwatidakadayang
namanya isqath untuk salat maka ia telah mengumumkan
kebodohannyasendiri.Danitumelawankebijakanjumhurulama.
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Jika orang yang sakit tidak bisa salat dengan isyarat kepala
makawalaupun salat yang tidakbisadilakukan itu lebih sedikit
darisalatlimawaktuiatidakwajibmenuliswasiatuntukitu.Dan
juga untuk puasa bagi orang-orang yang sedang dalam safar da
sakitmakajikaiatidakmendapatkanwaktuqiyamdankesehatan
yangcukupmakatidakwajibuntukmenuliswasiat.Namunboleh
berwasiatuntuksadakahfitrah,nafkahkeluarga,kejahatanyang
dilakukan setelah ihram untuk haji dan sadakah nazar. Dan
diperbolehkan bersedekah bagi ahli waris atau siapapun bagi
mayityangtidakberwasiat.Danbagiwakilyangakanpergihaji
sesuaiwasiatmayit,makahendaknyapergidarikotasangmayit
tersebut atau dari tempat cukupnya sepertiga dari harta yang
ditinggalkan,danjikaiasendiribersedakahmakabisapergidari
tempatyangdikehendaki.Sedangkanbagiseseorangyangpuasa
atau salat untuk mayit, dengan atau tanpa bayaran maka itu
tidaklahsah.DanhadistsendiriberhukumMansukhdalamhalini.
Allahute’alaakanmengampunihutang-hutangsangmayitdengan
sedekahyangdibayarkanuntukkafarat.ImamSyafi’idalamkitab
Anwarmenyebutkan,“Tidakdiwajibkanmembayarfidyahuntuk
salatyangtidakdilakukanmayit.Danjikadibayarkansekalipun
tidak akan termasuk isqath.” Kaum muslimin yang bermazhab
Maliki dan Syafi’i melakukan dawr dengan mentaklid mazhab
Hanafi.
Jika harta yang ditinggalkan tidak cukup untuk membayar

kafarat atau sepertiga dari hartany tidak juga mencukupi atau
bahkansangmayittidaksamasekaliberwasiatmakahendaknya
dilakukan dawr agar bisamembayar seluruh hutangnya dengan
hartaseseorangyangbersedekah.Dandibayarkanlahkepadasatu
fakirmiskindenganniatisqath.Dansetelahsangfakirmiskinitu
mengambilnyamaka ia barubisa dihadiahkankepadawali atau
oranglain.Daniawajibmenggenggamtangandanberkata,“Ini
untuk isqath hutang-hutang mayit.” Lalu disedekahkan dan
diberikan kepada fakirmiskin.Dan telah selesailah terjemahan
dariTahtawi.

PERKARA TENTANG SALAT JUM’AT

DanjugasyaratsahsalatJumatada7:
1.Tempatyangakandilakukansalatmempunyai luasseperti

kota
2.Dibacakannyakhutbah
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3.Membacakhutbahsebelumsalat
4.Imamatauseseorangyangditunjukolehpemimpinnegara
5.Dilakukanpadasianghari
6.Adanya jamaah.JamaahmenurutImamAbuHanifahdan

ImamMuhammadrahimahullahuTa'alaadanya3oranglaki-laki
danmenurut ImamAbuYusuf rahimahullahTa'alaadanyadua
orang laki-laki selain imam yang baligh dan berakal. Dan yang
palingutamaadalahpendapatimamyangdua.
7.Kebebasanuntuksemuaorangdatangsalat.
Dalam fatwa Hindiyye disebutkan bahwa hukum

melaksanakan salat jum'at bagi laki-laki yang bebas, sehat dan
tidakdalamperjalananadalahfardhuain.Danhukumnyabukan
fardubagiorang-orangyangsedangdalamperjalanan, sakitdan
perempuan.Ketikahujansangatderasdanjugabagiorang-orang
yangtakutdarikezalimanpemerintahmakahukumnyajugatidak
fardhu.Bagiorang-orangyangbekerjapadapemerintahantentara
atauswastatidakterlepasdarikewajibansalatJumat.Namunbisa
dipotong gajinya untuk salat ini. Disebutkan jika salat diimami
oleh seorang yang fasik maka seseorang yang tidak bisa
menghentikannyatidakdiperbolehkanmeninggalkansalatJumat
namun harus tetap ikut salat tersebut. Dan hendaknya orang
tersebutpergikemasjidyangdiimamiolehImamyangsholehdan
tidak lagi pergi ke masjid yang diimami oleh orang fasik. Dan
makruhhukumnyabagiwanitauntukpergikemasjiddenganniat
melaksanakansalatapapun.
Menurut ImamMuhammadrahimahullah taalayangmasbuk

mengikuti imam pada rukuk rakaat kedua salat Jumat maka
hendaknyaiamelaksanakansalatzuhur.DanjugamenurutImam
AbuHanifah dan ImamAbuYusuf rahimahullah ta'ala Jika ia
masbukpadaTasyahudakhirpunhendaknyamelaksanakansalat
Jumat. Jika ada seseorang yang salat Sunnah ketika khutbah
sedangdibacakanmakacukuplahmengerjakan2rokaat.Danjika
itu salat sunah Jumat maka terdapat perbedaan dalam hal ini
yakniApakah cukup 2 rakaat atau kau harus disempurnakan 4
rokaat.danyangpalingbenaradalahmelengkapi4rokaat.

AdaLimawajibJumat:
1. Meninggalkan segala sesuatu ketika adzan

dikumandangkan.
2.Pergi kemasjidberjalan seperti sedang sa'i.Yakni seperti
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berjalanpelansepertiketikaSaidaribukitSafadanMarwah.Dan
itu dijelaskan lebih secara rinci pada bagian ke-7 dari jilid ke-5
Kebahagiaanabadi.
3. Tidak mengerjakan salat Sunnah ketika Khatib

membacakankhutbah.
4.Tidakbercengkramaperkaradunia.
5.Berdiamyaknitidakberbicara.

DanadaenammustahabsalatJumat:
1.Memakaiwangi-wangian.
2.Bermiswak.
3.Memakaibajuyangbersih.
4.Takbir,[yaknitakbirketikahendakpergikemasjiduntuk

salat Jumat. Pada zaman sahabat dahulu para sahabat
radhiyallahuanhumselesaisalatsubuhtidakkeluarmasjidnamun
keluarmasjid setelah salat Jumat. dan itulahHal pertama yang
ditinggalkanolehumatyaknisunnahbertakbir]
5.Mandi.
6.Membacashalawat.

Danada5makruhsalatJumat
1.Memberisalamketikakhutbahsedangdibacaolehkhatib.
2.MembacaAlquran.
3.Menjawabyarhamukallahketikaorangsedangbersin.
4.Makandanminum
5. Melakukan segala amal ibadah yang hukumnya makruh.

[Seorang Hatib yang memanjangkan khutbah pun termasuk
makruh]
Setelah adzan sholay Jumat pertama dikumandangkanmaka

hatimelaksanakansalatsunnahJumatdisampingmimbar.laluIa
majukedepanmimbarmembacadoamenghadapkiblatdengan
berdiriLalunaikkeatasmimbardandudukmenghadapjamaah
setelah itudikumandangkan lahadzankedua. setelah itukhatib
punmulaimembacakhutbahsambilberdiri.
[Orang-orangyangdisebutdenganWahabibukanlahtermasuk

mazhab Ahlussunnah. Mereka tidak memiliki mazhab. Mereka
disebutWahabi atau Najdi.Wahabididirikanolehehorang-orang
Inggris. Mereka mendirikannya melalui Abdul Wahab bin
Muhammad yang merupakan seorang Najid yang tidak
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bermartabat dan jahil. mereka menyebut orang-orang muslim
yang menganut Wahabi sebagai orang yang musyrik dan kafir.
Danmerekamemperbolehkanmembunuhorang-orangsepertiitu
danmengambilperempuananak-anakperempuandanhartanya
sebagaighanimah.Merekamemberikanuangyangbanyakkepada
pemuka agama yang jahil lalu menjadikannya seorang wahabi
setelahitumengirimkannyakepusatWahabiyangmerekabuka
dipenjuru negri yang bernama Rabiatul 'Alam Islam. Mereka
menulis tulisan yang tidak sesuai dengan Islam lalu
menyebarkannya ke seluruh negara-negara Islam [sambil
menyebut bahwa itu adalah fatwa dari alim ulama]. Setiap
tahunnyamerekamembagikanbukutersebutsecaragratiskepada
para jemaah haji. salah satu tulisannya menyebutkan bahwa
hukum salat jum'at bagi wanita adalah fardhu. Mereka
memaksakanparawanitadananak-anakperempuanuntuksalat
Jumat. dengan begitu tu laki-laki dan wanita salat secara
bercampur. Dan dalam tulisan lainnya menyebutkan bahwa
khutbah Jumat dan hari raya harus dibaca dengan bahasa yang
dipahami oleh jamaah dan tidak harus dibaca dengan bahasa
Arab.Menghadapi fatwa-fatwayangseperti iniparaalimulama
yanghaqyangadadinegara-negaraIslammemberikanjawaban
yangdibutuhkan.Salahsatujawabanyangyangtepatdatangdari
ulama ahlu sunnah yang berada di beberapa tempat India.
Contohnya seperti Mufti dari Madras, Allame hibrunnihrir wal
fahhami shahibut takrir watahrir Maulana Muhammad Tamim
BinMuhammadMadrasi"nawwarallahumarkadahu":
Membacaseluruhkhutbahdenganmenggunakanbahasa lain

atausetengahdenganbahasaArabdansetengahnyalagidengan
terjemahannyanyahukumnyaadalahmakruh.Wajibhukumnya
untuk membaca seluruh khutbah dengan bahasa Arab. Karena
RasulullahShallallahuAlaihiWasallamselalumembacakhutbah
denganbahasaArab.DalambukuBahrurRasiqketikamembahas
tentang salat hari raya iamenyebutkan, "Tidak ada salat sunah
yangdikerjakansecaraberjamaahkecualisalatTarawihdansalat
khusuf.Karenaselaludikerjakansecaraberjamaahmakasalat'Id
dianggapwajibdanbukansunnahlagi."Makadapatdilihatbahwa
ibadah-ibadah yang dilakukan secara terus menerus oleh
Rasulullah“shallallahualaihiwassalam”selaludianggapsebagai
wajib.AllameZebidi “rahimahullah taala”menyebutkan dalam
penjelasan Ihyaul Ulum: “Ibadah-ibadah yang dilakukan
Rasulullah “shallallahu alaihi wassalam” secara terus menerus
akanmenjadiwajib.Namuntidakberartibahwaibadahtersebut
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bersifat fardhu.”AllamaMuftiAbu Suud effendimenyebutkan
dalam bukunya, Fathullah Ilmuin bahwa, “Ibadah-ibadah yang
dilakukan Rasulullah “shallallahu alaihi wassalam” secara terus
menerus maka ia akan berubah menjadi wajib.” Ibnu Abidin
“rahimahullahtaala”dalamSunnah-sunnahwudhumenyebutkan,
“Ibadah yang selalu dilakukan dan tidak pernah ditinggalkan
Rasulullah“shallallahualaihiwassalam”hukumnyabisamenjadi
Sunnahmuakkad. SelainRasulullah tidakmeninggalkan ibadah
tersebut tetapi jika juga mengingkari siapa pun yang dia lihat
meninggalkan ibadah itu, maka itu adalah wâjib. Sebab, tidak
menghalangi (seseorang dari meninggalkan ibadah) akan
ditafsirkansebagaipersetujuannyauntukmeninggalkannya.Oleh
karenaituAbuSuudmengatakanbahwasesuatuyangdilakukan
tanpa ditinggalkanya hukumnya adalah wajib.” Maka tentang
meninggalkan kedua ini tanpa adanya uzur merupakan suatu
makruh tahrimi, ini semua disebutkan dalam akhir makruh-
makruh salat]. Dan pembacaan khutbah dengan menggunakan
BahasaArabyangselaludilakukanRasulullah“shallallahualaihi
wasalam” menunjukkan bahwa khutbah wajib dibaca dengan
BahasaArab.MakaolehkarenaitumembacanyadenganBahasa
lainatausetengahBahasaArabsetengahnyalagidenganBahasa
lain maka hukumnya adalah makruh tahrimi. Karena yang
pertamaitutelahmeninggalkanBahasaArab.Danyangkeduaitu
telahmeninggalkansesuatuyangseharusnyahanyaBahasaArab.
Dankeduahaltersebutberartitelahmeninggalkanseseuatuyang
selalu dilakukan Rasulullah “shallallahu alaihi wasalam”. Dan
jugamengucapkan takbir dalamBahasaArab ketika akan salat
(takbir iftitah) dan mengucapkan Allahu Akbar diantaranya
adalahtermasukduahalyangberbeda.Meninggalkansalahsatu
diantarakeduanyatermasukmakruhtahrimi.KarenaRasulullah
“shallallahu alaihi wasalam” selalu mengatakan Allahu Akbar
maka itu menjadi wajib, dan meninggalkannya adalah suatu
makruhtahrimi.IbnuAbidin“rahimahullahtaala”menyebutkan
dalamRaddul Muhtar,“Makruhadalahmeninggalkansuatuyang
wajibatauSunnah.Yangpertamaadalahtahrimisedangkanyang
kedua adalah tanzihi.” Dan dalam Halabi Kabir disebutkan,
“Meninggalkan Sunnah berarti makruh tanzih. Sedangkan
meninggalkan wajib adalah makruh tahrim.” Dalam Fatwa
Sirajiyyah juga disebutkan bahwa hukum membaca khutbah
denganBahasaPersiaadalah jaiz.Makaadalahsuatukesalahan
jika dari pernyataan ini diberikan fatwa diperbolehkannya
membaca khutbah dengan menggunakan selain Bahasa Arab.
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KarenapernyataandalamSirajiyyahberarti“menjadisah”.Dan
itu tidak berarti bukanlah suatu hal yangmakruh. IbnuAbidin
“rahimahullah taala” menyebutkan dalam Raddul Muhtar,
“Pernyataan keabsahan tersebut tidak menunjukan bahwa itu
bukanlah suatu hal yang makruh.” Muhammad Abdulhay
Luknawi “rahimahullah taala” dalam kitab Umdatur Riayah
menyebutkan,“MembacakhutbahdenganBahasaArabtidaklah
wajib.Danyangdimaksuddenganpernyataandiperbolehkannya
membacakhutbahdenganBahasaPersiadanlainnyaadalahakan
diperbolehkannya salat jum’at tersebut. Yakni karena syarat
pembacaankhutbah telah terlaksanamakasalat Jum’atmenjadi
sah.Danitutidakmenunjukkanbahwakhutbahakandilakukan
tanpa karahat (sesuatu yang membuat makruh). Karena
Rasulullah“shallallahualaihiwasalam”danseluruhparasahabat
“radhiallahu anhum” membaca khutbah hanya dengan Bahasa
Arabselalu.Makahukumbertindakberlawanandenganmereka
adalahmakruhtahrim.”DanparaTabiidanTabiitabiindimana
punberada jugahanyamembacakhutbahdenganBahasaArab
selalu. Dan juga tidak ada yang membaca dengan terjemahan
ArabsepertitidakadanyapembacaandenganBahasaselainArab.
[Padahal para jamaah yang berasal dari Asia dan Afrika sama
sekalitidakmengetahuiBahasaArab,dantidakpahamapayang
disampaikan di khutbah. Dan walaupun mereka menganggap
bahwa diperlukan pembacaan terjemahan agar orang-orang
sepertimerekapahamdanwajibmenyampaikandanmengajarkan
IslamkepadaorangyangbarumasukIslam,tetapimerekatidak
memandangbahwadiperbolehkannyamembacakhutbahdengan
BahasalainselainArab.DanakhirnyamerekamenjelaskanIslam
setelah khutbah kepada mereka. Maka agar mereka paham
khutbahdanbisamempelajariIslamdenganbaik,paraalimulama
tersebut memerintahkan mereka untuk belajar Bahasa Arab.
Makakitajugaharusmelakukansepertiyangdilakukanolehpara
alimulama.]
Merupakan suatu perbuatanBid'ah yangmana bertentangan

denganmereka danmembacakan khutbah dengan bahasa selain
Arab.DantermasukmakruhTahrim.Danadalahsuatukebatilan
DenganmengatakankasusyangpertamaadalahTahrimdanyang
keduaadalahTanzih.Karenamakruhtanzihadalahmeninggalkan
sunnah. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu
membaca khutbah hanya dengan bahasa Arab selalu maka
hukumnyaadalahwajibmembacaseluruhkhutbahdenganbahasa
Arab. Lalu meninggalkan sesuatu yang wajib Bagaimana bisa

–150 –



menjadiTanzih?Makameninggalkansesuatuyangmakruhtahrim
adalah wajib. Dalam Arkanul Arba'a Maulana Bahrul Ulum
rahimahullahTa'alamenyebutkanbahwa"hukumnyawajibuntuk
meninggalkan sesuatu yang merupakan makruh Tahrim. Maka
melakukanmakruhinitermasukperbuatanmeninggalkanwajib."
Seseorangyang selalumelakukanperbuatanmakruhTahrim

adalahorangyangtidakadil. IbnuAbidin"rahimahullahta'ala"
ketikamulaimembahaswajib-wajibsalatdalamRaddul Muhtar,
dengan mengambil pendapat dari Ibnu Nujeim "rahimahullah
Ta'ala" menyebutkan, "Hukum mengerjakan suatu makruh
Tahrimadalahdosakecil.Sedangkanselalumelakukandosakecil
bisa menghilangkan keadilan." Para khotib yang membaca
khutbahnyadariterjemahanbahasaArabmakabisamenjadifasik
karena keadilannya telah dianggap hilang. Dan salat di
belakangnya termasuk makruh Tahrim. Nurul Izzah dan Ibnu
Abidin menyebutkan,"Bagiseorangbudak,orangdesadananak
haram yang jahil atau seorang ahli bid'ah yang fasik makruh
hukumnyauntukmenjadiimam,walaupunmerekatelahmenjadi
seorang ulama. Dan menjadikan mereka Imam adalah suatu
dosa." Alim Ibrahim halabi rahimahullah ta'ala menyebutkan
dalamHalabi Kabir, "Orang-orang yang menunjuk orang fasik
untukmenjadi imammakamereka telahmelakukan perbuatan
dosa.KarenahukummenunjukorangfasiksebagaiImamadalah
makruhTahrim."DalamMarakul Falah disebutkan,"Seseorang
yang fasik walaupun dia adalah alim ulama hukumnya makruh
untuk ditunjuk sebagai Imam. karena ia termasuk orang yang
tidak patuh terhadap ketentuan Islam. Dan wajib hukumnya
untuk mengingkari mereka. Dan menunjuknya sebagai Imam
berarti sama dengan menghormati dirinya. Dan jika ia tetap
menjadiimamdantidakbisadicegahmakahendaknyasalatJumat
dansalatlainnyadimasjidlain."KetikamenjelaskanhaliniAlim
Tahtawi rahimahullah ta'ala menyebutkan bahwa hukum
menunjukimamyangfasikadalahmakruhTahrim.
Kita tidak seharusnya menjadi penyebab agar Imam

membacakankhutbahmenggunakanbahasaselainbahasaArab.
Karena membantu suatu dosa sendiri adalah perbuatan dosa.
Dalam radul Muchtar Ibnu Abidin rahimahullah Ta'ala
menyebutkan bahwa "Janganlah salat dibelakang imam yang
fasik.Wajibhukumnyauntukmencariimamyangtidakfasik.Dan
tidak seharusnya salat Jumat seperti itu. Jika di suatu kota
terdapatbeberapamasjiddandisanajugadilakukansalatJumat
makahukummelaksanakan salat Jumatdibelakang imamyang
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fasik adalah makruh. Karena dikota itu bisa salat di belakang
imamyanglain.DandalamFathulQadirjugaditulissepertiini."
Oleh karena itu janganlah salat dibelakang imam yang
membacakankhutbahselainbahasaArabdanhendaknyamencari
imam yang hanya membaca khutbah dengan bahasa Arab dan
salatdibelakangimam.Untuklebihjelasnyasilahkandibacabuku
At tahqiqatus saniyya fî karahat il khutbati bi ghayril ’arabiyya wa
qiraatiha bil ’arabiyyati ma’a terjamatiha bi ghayril ’arabiyyati.
DanlengkaplahsudahterjemahandaritulisanAlimMuhammad
Attamimimadrasi.
Dan tulisan di atas ditulis pada tahun 1349 Hijriyah [1931

masehi] yang ditulis dengan bahasaArab di India dan benarkan
oleh13alimulamabesarIndiadanditandatanganiolehkeenamnya.
Danbersamaandenganfatwayangbersejarahini,fatwa-fatwapara
alimulamadariDiyobend,Baqiyatus shalihat,Madras danHaydar
Abad dicetakdi Istanbulpada tahun1396Hijriyah [1976masehi]
denganbahasaArab.Paraalimulamayangsangatberpengalaman
diduniadanparaSyeikhulIslam“rahimahullahta'ala”yangadadi
KekhalifahanUsmani telahmencari danmenemukan solusi agar
masyarakat memahami khutbah-khutbah yang telah dibacakan.
Mereka tidak mencari alasan untuk membacakan terjemahan
denganbahasaTurkipadakhutbahdanjugatidakmemberikanizin
baginya. Dan agar bisa menjelaskan arti dari khutbah yang
dibacakan kepada Jemaatmerekamenulis selebaran Jumat yang
isinya adalah arti dari khutbah tersebut dan membagikannya
setelah salat di setiap masjid-masjid. Dan selama 600 tahun
masyarakat telah dididik dengan sistem khutbah yang seperti ini
dan dengan begitu para alim ulama ini sendiri telah mencegah
sistemagartidakkeluardariIslam.]
Dan Takbir Zawaid dalam salat 'Id ada sembilan. Yang

pertamahukumnyafardhu.Laluyangsatulagisunnah.Dansisa
yangketujuhhukumnyawajib.Takbir Iftitahhukumnya fardhu.
Lalu takbir ruku rakaat pertama adalah sunnah. Takbir zawaid
hukumnya wajib. Dan takbir pada rakaat ke-2 menjadi wajib
denganperhitunganakhir-akhirlainyanghukumnyawajib.

MELAKSANAKAN SALAT

DisebutkandalambukuNi’mat Islam bahwaseorangmuslim
yang berakal dan sudah baligh wajib melaksanakan salat lima
waktu.Seseorangtidakbisasalatuntukoranglain.Namunpahala
salat atau ibadah ibadah lain yang dikerjakan seseorang bisa
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dihadiahkankepadaoranglainyanghidupatauyangsudahmati.
Pahala yang didapat sama banyak dengan orang yang
melakukannya. Sedangkan pahalanya sendiri pun tidak akan
berkurang. Seseorang tidak bisa salat dan menghadiahkan
pahalanya dengan tujuan agar hak dari yang bersangkutan
diampuni hukumnya tidak diperbolehkan. Dan seseorang yang
mempercayaibahwa salatmerupakan ibadahyangwajibnamun
karenakemalasannya tidakmengerjakan salatpadahal Ia tidak
mempunyai uzur maka ia tidak menjadi kafir. Namun menjadi
fasik. [Untuk azab satu salat yang ditinggalkan sendiri adalah
tujuh puluh ribu tahun akan dibakar di neraka.] Dan dia
hendaknya dikurung sampai ia mulai salat. Seorang anak kecil
ketikamasukumur7tahunhendaknyadiperintahkanuntuksalat.
Danketikamencapaiumur10tahunIatidakmelaksanakansalat
hendaknya dipukul dengan tangan dan tidak dengan tongkat.
Memukul dengan tongkat sendiri merupakan hukuman yang
diberikan oleh Hakim kepada orang dewasa yang melakukan
pembunuhan. Seorang suami pun hendaknya tidak memukul
istrinya dengan tongkat. [Yakni memukul kepala wajah dada
bagiandepandanperutmakhlukhiduphukumnya tidakboleh.]
Seorangyangsedangsakitfullwajibmengerjakansalatsekuatdan
semampunya. (Mayoritasdari jilidkeempatKebahagiaanAbadi
membahastentangsalat.)

MEMILIKI SEBUAH UZUR

Sesuatu yang keluar dari badan dan ia merusak wudhu dan
bersifat terus-menerus disebutUzur. Seseorang yangmenderita
secaraterus-menerusbuangairkecildiarekentutmimisandarah
yangkeluarkarena lukaairmatayangkeluarkarena sakit atau
terkena gas air mata dan juga termasuk darah nifas seorang
perempuanmakamereka semua termasukorang yang memiliki
uzur. Maka mereka wajib menghentikan hal tersebut dengan
metode-metodeyangberbedasepertiinimbak-nyamengobatinya
denganobatatausalatsecaradudukataubahkandenganisyarat.
[Seseorang laki-lakiyangmudah terlepasair seninyahendaknya
menyumbatjalurairseninyadengankapassebesargandum.Jika
kapassintetisyangdigunakanmakafibernyabisamasukkeginjal
dan menyebabkan infeksi. Ketika sedang buang air kecil maka
sumbu itu akan keluar dengan sendirinya.Dan jika air seni itu
banyak maka ia akan melewati sumbu tersebut dan merambas
keluarmakawudhuakanbatal.Airseniyangkeluarhendaknya
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tidakmengotori pakaian. Oleh karena itu tempat air seni yang
akan keluar hendaknya di pasang popok atau kain lalu popok
tersebut diikat dengan tali. Lalu tali tersebut dibuat seperti
lingkarandandiikatkankepadacelanadalam.Danjikamemang
sangat banyak maka kapas bisa diletakkan di dalam popok
tersebut. Jika lingkaran yang ada di ujung benang itu susah
dikeluarkan dari jarum maka hendaknya benang itu diikat ke
jarum lalu lingkarannya dimasukkan ke dalamnya. Maka
lingkaran akanmudah dilepaskan lalu popok hendaknya dicuci
sebanyak 3 kali. Seseorang yang mudah terlepas air seninya
hendaknya menyimpan 3 sampai 5 pokok di tasnya. Untuk
membuatpopokyangbertali inigininihIyamenyiapkan12x15
cm popok yang tiap pojoknya ditekuk dan diikat 50cm benang.
Padasebagianorangtuadanorang-orangyangsedangsakitbuah
zakarnyaakanmengecildanolehkarenaitupopoktersebutbisa
lepas. Maka untuk orang-orang yang seperti ini hendaknya
disiapkankantongkecilyangdidalamnyadisiapkankainsebesar
tisu lalu kemaluannya diletakkan kedalamnya. Lalu kantung
tersebutdiikatdanjikaairseniterkumpullebihdari1dirham(4.8
g)makapopokharusdigantiketikaakanmengambilwudhu.Dan
ketikawaktusalatkeluarmakawudhuorangyangmemilikiunsur
tersebut akan batal. Jika muncul sebab tambahan lain sebagai
tambahan uzur yang sebelumnya muncul sebelum waktu salat
selesai maka wudhu pun akan batal. Contohnya ketika darah
sedangkeluardarisalahsatulubangdiamengambilwudhumaka
wudhutersebutakanbataljikamunculdarahlagidarilubangyang
satunya.DalammadzhabHanafidanSyafi'iagariatetaptermasuk
orang yang memiliki uzur maka sesuatu yang merusak dan
membatalkan wudhu tersebut harus terus berlangsung ketika
waktu salat namun jika hal tersebut tidak berlangsung selama
masa waktu salat setelah ia berwudhu maka ia tidak termasuk
orang yang memiliki uzur. Dan ketika seseorang telah menjadi
orangyangmemilikiudzurmakadalamwaktusalatsetelahnyaia
akantetapdalamkondisitersebutwalaupunsetetesdarahdanhal
lainnyamunculsatukali.Namunjikadalamwaktusalattersebut
iatidakmunculmakakondisiuzurtersebuttelahhabis.Jikanajis
yang menyebabkan uzur tersebut mengenai pakaian sebanyak
satudirhammakabagianyangterkenanajistersebutwajibdicuci
jika memang memungkinkan untuk menghindari kembali najis
tersebut. Disebutkan dalam kitabAl Fiqh madzhab Al arba'ah
bahwa menurut madzhab Maliki ada dua pendapat mengenai
udzurnya seseorang yang sedang sakit: Menurut pendapat
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pertama sesuatu yangmembatalkanwudhu tersebut harus terus
berlangsunglebihdarisetengahwaktusalatdanwaktumulaidan
berhentiunsurtersebutharustidakmenentu.Sedangkanmenurut
pendapatkeduaseorangyangsakitakandihitungsebagaipemilik
uzur ketika mulai keluar cairan yang telah disebutkan di atas
walaupun kedua syarat yang ada di pendapat pertama tidak
terjadi.Wudhunyatidakbatal.Danketikaituberhentihukumnya
adalahmustahab jika iamengambil wudhu ketika akan hendak
melaksanakan salat.Orang yang sakit danorang tua yang tidak
bisamemilikiuzurpadamazhabHanafidanSyafi'ibisamengikuti
pendapatkeduayangdimilikiolehImamMaliki.
Ketika hendakmandi wajib bagi seseorang yang takut akan

sakit atau penyakitnyamenjadi lebih keras atau kau lebih lama
makahendaknyaiabertayamum.Danrasatakutinidimaklumkan
atas ucapan dokter yang adil atau seorang muslim dengan
didukung oleh pengalaman pribadinya. Ucapan seorang dokter
yangmemangbukanseorangPendosajugadapatditerima.Tidak
menemukan tempat untuk berteduh ketika dingin atau sesuatu
yangdapatmenghangatkanairnyaatauuanguntukmandibersuci
di suatu kota juga bisa menyebabkan penyakit. Dalammazhab
Hanafi salat fardhu bisa dilakukan sebanyak yang diinginkan
dengan satu tayamum. Sedangkan dalam Syafi'i dan Maliki
tayamumharusdilakukansetiapakansalatfardhu.
Seseorang yang memiliki luka lebih banyak dari setengah

anggota tubuhyangharusdibasuhairwudhumakahendaknya ia
bertayamum.Namunjikalukatersebutlebihsedikitdarisetengah
maka hendaknya ia mencuci bagian yang sehat dan membasuh
bagian-bagian yang luka. Sedangkan dalam ghusl (mandi wajib),
karenaseluruhanggotatubuhdihitungsebagai1bagianmakajika
lukatersebutlebihdarisetengahseluruhbadanmakahendaknyaia
bertayamum.Danjikabagianyanglukakurangdarisetengahmaka
hendaknya mencuci bagian yang sehat dan membasuh bagian-
bagianyang luka.Namun jikamembasuh lukaadalah suatuyang
berbahayamakahendaknyamembasuhbungkusdarilukatersebut.
Namunjikatetapberbahayamakahendaknyatidakmembasuhnya.
Dalamwudhudanghusljikamembasuhkepalaituberbahayamaka
hendaknya tidak membasuhnya. Seseorang yang tidak bisa
mengambil untuk wudhu air karena tangannya yang cedera atau
cacathendaknyaiabertayamumdanhendaknyaiamembasuhkan
muka dan tangannya ke bata, tanah ataupun tembok. Seseorang
yangtangandankakinyacacatatauputus,jikaiamemilikilukadi
wajahmakahendaknyasalattanpaberwudhu.Laluseseorangyang
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tidak menemukan orang lain untuk mengambilkan wudhu maka
hendaknya ia bertayamum. Iya harus dibantu oleh anaknya
budaknyaatauseseorangyangmemangiasewauntukitu.Danjuga
bisa meminta tolong dari orang lain namun mereka tidak wajib
untukmembantunya.Para suamidan istri juga tidakwajibuntuk
mengambilkanwudhukepadamasing-masing.
Seandainyaseseorangmenggunakanperban[atauplesteryang

dioleskanpadakainkasaataukapasatausalep]karenasebabdari
pendarahanataupemberianlintahataulukaataubisulatautulang
yangpatahatauterluka,makajikadiatidakdapatmencucibagian
(halus) dengan air dingin atau panas atau bahkan tidak bisa
membasuh bagian atasnya, maka ketika dia wudhu atau ghusl,
hendaknyaiamembasuksatukalipadalebihdarisetengahbagian
itu. Jika melepas perban itu membahayakan maka janganlah
membasuhbagianbawah yang sehat.Namunbagian sehat yang
terlihatdantidakterbalutperbanbisadibasuh.Membalutperban
dalamkeadaan berwudhu tidak diwajibkan. Jika perban diganti
setelah membasuh (untuk wudhu atau tayamum), maka tidak
perlumembasuhlagipadaperbanyangbaru.

SALAT KETIKA SAKIT

Seseorangyangtidakbisaberdiriatautakutjikaberdirimaka
sakitnya akan makin panjang hendaknya mengerjakan salat
sambildudukdanmembungkukkansedikitbadannyaketikaakan
ruku.Laluberdiridankemudiansujudketanah.Dankembalilagi
keposisiduduksepertisemula.Danmerekadiperbolehkanjuga
untukberlutut,duduksilaataududukdiatasbujurmereka.Sakit
kepala, gigi dan mata juga termasuk sebuah penyakit. Takut
terlihatolehmusuhmerupakan suatuuzur.Dan seseorangyang
ketikaberdiriwudhunyaakanbatal,makahendaknya iaduduk.
Seseorang yang bisa berdiri dengan bersandar kepada sesuatu
maka hendaknya salat sambil bersandar pada sesuatu tersebut.
Sedangkanorangyangtidakbisaberdirilama,makahendaknyaia
takbiriftitahsambilberdirilaluketikasakitdatangdiperbolehkan
melanjutkansambilduduk.
Seseorang yang tidak mampu sujud maka hendaknya ia

membacaayatsuciAl-Quransambilberdirilalududukuntukruku
dan sujud sambil menggunakan isyarat. Yakni duduk lalu
membungkukketikaakanruku,danmembungkuklebihkebawah
ketika akan sujud. Jika ia tidak bisa membungkukkan badan
hendaknya iamembungkukkankepalanya.Dan tidakperlu sujud
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diatas sesuatu. Ketika ia sujud lebih bungkuk dari ruku diatas
sesuatuyangtelahdisediakanmakaiadianggaptelahsalatdengan
menggunakan isyarat. Dan salatnya sah. Oleh karena itu
mengangkat sesuatu dengan tangan tidaklah diperlukan. Jika
memungkinkanuntuksalatsambildudukdenganbersandar,maka
tidak boleh salat sambil berbaring dengan isyarat. Rasulullah
“shallallahualaihiwasalam”meletakkanbantaldidepanorangsakit
(untuksujud)laluketikaIamelihatorangsakittersebutbisasujud
makaiaambilbantaltersebut,laluIakembalimeletakkankayudan
ketikaiamelihatorangtersebutbisasujudkekayutersebutmaka
beliaupunmengambilkayutersebutdanmenyingkirkannya.Dania
bersabda,“Sujudlah kamu ke tanah jika memang kamu mampu!
Lalu jika tidak ada kekuatanmu untuk melakukan itu baru
hendaknya kalian menggunakan isyarat untuk ruku dan sujud
yakni, membungkuk.” Dalam Bahrur Raiq (ditulis oleh Zainal
Abidinbin Ibrahim ibnuNujaimMisri “rahimahullah taala” 926-
970H[1562M]diMesir,sebagaibahasandariBukuKanzu Daqaiq
yangditulisolehAbdulBarakahHafidhu-dinAbdullahbinAhmad
Nasafi “rahimahullah taala” yang wafat tahun 710 H [1310 M]
Baghdad.)disebutkanbahwasurahAliImranayatseratusSembilan
puluhsatumenyebutkan,“Hendaknyaorangyangmampuberdiri
maka salatlah sambil berdiri.Bagi yang tidakmampuhendaknya
duduk. Dan masih tidak mampu juga maka hendaknya ia salat
sambil berbaring.” Rasulullah “shallallahi alaihi wasalam”
mengatakan kepada Imran bin Husain ketika sakit, “Salatlah
dengan berdiri! Dan jika kamu tidak sanggup kerjakanlah dengan
duduk! Dan juga masih tidak mampu salatlah sambil berbaring atau
menghadap samping!” Maka dapat dipahami disini bahwa
seseorang yang tidak sanggup berdirimaka hendaknya ia duduk.
Dan jika masih tidak mampu hendaknya ia berbaring. Bagi
siapapunyangtidaksanggupdudukmakasalatlahsambilberbaring.
Tidak diperbolehkan bagi orang yang salat sambil menjuntai
kakinyabagiorangbisadudukdilantaidanyangdudukdibisdan
pesawat. Seseorang yang tidak bisa salat sambil berdiri dimasjid
bersama jamaah, hendaknya salat dirumah sambil berdiri.
Seseorang yangmendapati satu hal dari dua puluh hal yang ada
makaiamendapatuzuruntuktidaksalatdimasjidbersamajamaah:
hujan, cuaca dingin atau panas yang sangat, rasa takut akan
datangnyamusuh yangmengincar nyawa dan hartanya, ditinggal
temannya dan takut tertinggal dijalan sendiri, langit yang sangat
gelap,rasatakutorangfakiryangakantertangkapdandipenjara,
buta, lumpuhhinggatidakbisaberjalan,cacatsalahsatukakinya,
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sakit,lumpuhataucacat,lumpur,tidakbisaberjalan,orangtuayang
tidak bisa berjalan, takut tertinggal pelajaran Fiqh yang langka,
takutketinggalanmakananyangdisukai,sedangdalamperjalanan,
perawatorangsakityangtidakmenemukanpenggantinya,angina
yangsangatkuatmalamhari,kebeletbuangair.Rasatakutseorang
yang sakit bahwa sakitnya akan bertambah kuat atau lama dan
perawat yang tidak menemukan penggantinya untuk menjaga
pasiendanorangtuayangtidakkuatberjalanjugamerupakanuzur
untuk tidak pergi salat Jum’at. Pergi dengan berjalan kaki lebih
baikdaripadapergidengankendaraan.Salatdenganmenggunakan
isyarat sambil duduk dikursi yang ada dimasjid tidak
diperbolehkan. Beribadah dengan sesuatu yang tidak disyiarkan
oleh Islam sama dengan Bid’ah. Dan melakukan bid’ah adalah
suatudosabesarsesuaiyangtertulisdikitab-kitabFiqh.
Bagi orang sakit yang tidak bisa menghadap kiblat maka

hendaknyamelaksanakansalatkearahyangmudahbaginya.Bisa
dilakukandengancaraberbaringlalukepalanyadiganjaldengan
sesuatu dan wajahnya dihadapkan ke arah kiblat. Jika lututnya
bisaditekuk itu lebihbaik.Dandiperbolehkanbagi orang yang
tidakbisasalatmenggunakanisyaratuntukmengqadhananti.Jika
adaorangsakityangsalatsambilduduklaluketikasalatiamulai
membaikdanmampuuntukberdirimakahendaknyamelanjutkan
dengan berdiri. Orang yang tidak berakal dan sakit jiwa tidak
wajibsalat.Jikasebelumwaktusalatlimawaktulewatiasembuh
makahendaknyamengqadhasalatlimawaktutersebut.Danjika
sudahlewatmakatidakperlumenqhadanya.
Hukumnya fardhu untuk segera melaksanakan salat yang

belumdilaksanakanwalaupundenganisyarat.Jikakematianlebih
dulu datang sebelum ia mengqadha salat Nya maka untuk
menebussalatyangbelumdilaksanakantidakwajibbaginyauntuk
berwasiat memberikan fidyah dari harta yang ditinggalkan.
Namunjikaialebihdulusehatuntukmelakukanqadhasalatmaka
ia wajib untuk berwasiat. Dan jika tidak berwasiat maka
diperbolehkan untuk sang wali atau bahkan orang asing
mengambildarisebagianhartanyauntukmenebussalattersebut.
DanselesailahtulisandariNi’matIslam.

Dan jugadalamHadisdisebutkanbahwakemiskinan datang
ke manusia dalam 24 macam:

1. Buang air kecil sambil berdiri tanpa adanya hal yang darurat.
(Darurat adalah situasi yang tidak bisa dikendalikan yang mana
dia mendorongmu untuk melakukan sesuatu atau tidak)
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2. Makan dalam keadaan junub (situasi eetika engkau perlu
mandi wajib)

3. Memandang remeh sepotong roti dan menginjaknya
4. Membakar kulit bawang bombay dan bawang putih
5. Jalan di depan orang tua 
6. Memanggil nama ayah dan ibunya
7. Mengorek gigi dengan batang pohon atau sapu lidi
8. Mencuci tangan dengan Lumpur
9. Duduk di ambang pintu
10. Berwudhu di tempat ia buang air 
11. Meletakkan makanan tanpa mencuci piring dan gelas

terlebih dahulu
12. Menjahit baju yang sedang dipakainya 
13. Makan bawang bombay ketika lapar
14. Mengelap wajahnya dengan ujung baju atau roknya 
15. Membiarkan laba-laba di rumahnya
16. Pergi tergesa-gesa dari masjid setelah salat subuh

berjamaah
17. Bersegera dalam pergi ke pasar dan lambat ketika pulang
18. Membeli roti dari orang yang miskin
19. Mendoakan sesuatu yang buruk kepada orang tuanya
20. Tidur telanjang 21 tidak menutup panci penggorengan
22. Meniup lilin
23. Melakukan sesuatu tanpa mengucapkan bismillah terlebih

dahulu
24. Memakai shalwar sambil berdiri
Jika seseorang pelajar surat Al-kautsar sebelum tidur selalu

berdoa"YaAllahbangunkanlahakubesokuntukmelaksanakan
salatsubuh"makadenganizinAllahiaakanbangunpadawaktu
subuhtersebut.

KEUTAMAAN SALAT

Dalam kitabAshi’atul Lemaat (ditulis oleh Abdul Haq bin
SaifuddinDahlawi“rahimahullahtaala”958H[1551M]-1052H
[1642],Delhi)terdapatbanyakhadistyangmembahaskeutamaan
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salat.KitabiniadalahuraiandarikitabMisykatul Masabih yang
berbahasa Persia (dan ditulis oleh Waliyuddin Khatib Tebrizi
MuhammadbinAbdullah“rahimahullahtaala”yangwafattahun
749 H [1348 M] sebagai uraian dan pelengkap untuk kitab
Masabih (dan ditulis oleh Imam Beghawi Huseynbin Mas’ud
Muhyissunna“rahimahullahtaala”yangwafattahun516H[1122
M]).Ashi’atulLemaatadalahbukuyangmempunyaiempatjilid.
Dan edisi kesembilan dipublikasikan tahun 1384H [1964M] di
Lucknow,India.

Salat berasaldariBahasaArab.Danartiaslidarisalatadalah
doa, rahmat dan istighfar (memohon ampun kepada Allahu
te’ala). Karena salat mengandung ketiga makna ini maka ia
dinamakansalat.
1- Abu Hurairah radhiallahu anhu meriwayatkan bahwa

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Salat lima
waktu dan salat Jumat adalah kafarat dari dosa-dosa yang
dilakukan sampai Jumat berikutnya dan puasa 30 hari dalam
bulan Ramadan adalah kafarat untuk dosa-dosa yang dilakukan
hingga Ramadan berikutnya. Dan menjauhi dari perbuatan dosa
besar adalah sebab di ampuni nya dosa-dosa kecil". Dan dosa-
dosakecil yang telahdilakukan akandiampuni jika didalamnya
tidak terdapat hak manusia. Dan bagi orang-orang yang telah
diampuni dosa-dosa kecilnyamaka itupunmenjadi sebab untuk
diringankan azab-azab dosa-dosa besarnya dan agar dosa dosa
besardiampuniwajibhukumnyauntukbertaubatdanjikaiatidak
memiliki dosa besarmaka iamenjadi sebab ditinggikan derajat
orang tersebut. Hadis ini tertulis dalam Kitab Shahih Muslim.
SalatJumatadalahsebabdiampuninyakesalahan-kesalahanyang
adapadasalatlimawaktu.DanjikasalatJumatnyajugamemiliki
kesalahan maka puasa bulan Ramadan lah yang akan menjadi
sebabdiampunikesalahan-kesalahantersebut.
2- Dan diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiallahu Anhu

bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
"Seseorang yang memiliki air mengalir yang ada di depan
rumahnya nya mandi dan membersihkan diri satu hari 5 kali Maka
apakah akan ditemukan kotoran di tubuhnya?" Maka para
sahabatmenjawab tidak yaRasulullah."Maka salat lima waktu
adalah perumpamaan seperti ini. Dosa-dosa kecil yang dilakukan
oleh orang yang salat lima waktu akan diampuni oleh Allah
subhanahu wa ta'ala."HadisinitertulisdalamShahihBukharidan
ShahihMuslim.
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3-AbdullahBinMasudmenyatakanbahwaadaseseorangyang
mencium perempuan yang bukan mahram baginya. Yakni
dikisahkan secara detail bahwa seorang dari kaum Anshar
menjual kurma. Lalu datang seorang perempuan yang ingin
membeli kurma tersebut. Seketika itu muncullah hawa nafsu
dalamdirilaki-lakitersebut.Laluiamengatakan,"Sayamemiliki
kurmayanglebihbagusdirumah.Marikitapergikerumahagar
saya bisa memberikannya kepadamu. Dan ketika sampai ke
rumah ia memeluk perempuan tersebut. Lalu menciumnya.
Perempuan itu pun mengatakan, "Apa yang kamu lakukan.
TakutlahkepadaAllah!"Laluiapunmenyesaldandatangkepada
Rasulullahdanmenjelaskanapayangtelahdia lakukan.Namun
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak segera
menjawabnya. Beliau menungguWahyu dari Allah ta'ala. Lalu
laki-lakitersebutpergimelaksanakansalat.DankemudianAllah
SubhanahuWaTa'Alamenurunkanayatke115darisuratHud.
Danartidariayattersebutadalah"Salatlah pada dua sisi hari dan
ketika matahari terbenam dan kebaikan itu pasti menghapus
keburukan." Duasisihariadalahsebelumsiangdansetelahsiang
yaknisalatsubuhDzuhurdanAshar.Dansalatyangdekatpada
malamhari adalah salatMaghribdan salat Isya.Dalamayat ini
juga difirmankan bahwa salat lima waktu menjadi sebab
diampuninya dosa-dosa kecil. Lalu laki-laki tersebut bertanya,
"YaRasulullahApakahkabarbaikiniuntukkusendiriatauuntuk
umatjuga?"makaRasulullahbersabda,"Ini untuk seluruh umat
ku.” Dan hadis ini tertulis dalam Shahih Muslim dan Shahih
Bukhari.
4- Anas bin Malik radhiallahu anhu meriwayatkan bahwa

seseorangdatangkepadaRasulullahShallallahuAlaihiWasallam
dan berkata, “Saya telah melakukan dosa yang harus dihukum
denganhukumanhadmakaberikanlahhukumanhadkepadaku.
Namun Rasulullah tidak menanyakan dosa apa yang telah
dilakukannya. Kemudian masuk waktu salat dan mereka
melaksanakan salat bersama-sama. Ketika selesai salat laki-laki
tersebutbangkitdanberkata,“YaRasulullahShallallahuAlaihi
Wasallam saya telahmelakukan dosa yang harus dihukumhad.
Maka hukumlah saya sesuai yang diperintahkan dalam kitab
Allah. Maka Rasulullah bersabda, “Bukankah kita telah
melaksanakan salat bersama” Lalu iamenjawab, “Yakita telah
melaksanakan salat bersama.” Maka beliau bersabda, “Kalau
begitu janganlah bersedih. Karena Allah telah mengampuni
dosamu.” hadisinitertulisdidalamduabukudasarhadis.Orang
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tersebuttelahmengirabahwaiatelahmelakukandosabesaryang
harusdihukumhad.Makaketikadiadiampuniketikaselesaisalat
itumenunjukkanbahwaituadalahtermasukdosakecil.Danyang
dimaksuddenganpernyataanhad-nyaadalahhukumanta'ziryang
dilakukan ketika melakukan dosa-dosa kecil. Dan itu juga
ditunjukkan ketika Rasulullah tidak memerintahkan,
“Lakukanlahhukumanhad!”padapermintaanyangkedua.
5-AbdullahbinMas'ud radhiallahuAnhubertanya,Amalan

apayangpalingdisukaiAllahta'alakepadaRasulullahShallallahu
Alaihi Wasallam. Lalu Beliau menjawab, “Salat yang
dilaksanakan pada waktunya.” Sedangkandalambeberapahadits
sahihAllah sangat menyukai salat yang dikerjakan pada awal
waktunya. Lalu akupun bertanya lagi, “Setelah itu apa yang
disukainya lagi. Beliau pun bersabda, “Berbuat baik kepada
kedua orang tua.” Laluapalagiyangdisukainya.Beliaubersabda,
“Berjihad dijalan Allah.” Danhadisinitertulisdalambukukitab
shahih dan dalam hadits lainnya. Disebutkan bahwa memberi
makan adalah amalan yang paling baik. Dan di hadist lainnya,
menyebarkan salam.Dandalamhadislainnyaadalahsalat malam
ketika semua orang sedang tidur. Dan di dalamHadits Shahih
lainnya adalah amal yang paling baik adalah perbuatan dan
perkataan seseorang yang tidak menyakiti.Dalamsalahsatuhadis
jihad adalah amal yang paling baik.Dan satuhadis lainnyahaji
yang mabrur adalah amal yang terbaik.Yaknihajiyangdilakukan
tanpa ada dosa sedikitpun. Dan dalam beberapa hadits lainnya
juga disebutkan bahwa dzikir kepada Allah dan amal yang
dilakukan terus-menerus. Maka dengan begitu jawaban telah
diberikan sesuai dengan keadaan dan kondisi orang yang
bertanya.Bahkan sesuai denganwaktunya.Misalnya amal-amal
yangpalingutamaadalahberjihaddijalanAllah,diberikanketika
padaawal-awalIslammuncul.[Danamalyangpalingutamapada
masakitaadalahmembantahorang-orangyangtidakbermadzhab
dan kafir dengan tulisan dan karya-karya. Yakni menyebarkan
itikad ahlu sunnah.Maka orang-orang yang berjihad seperti ini
danorang-orangyangmembantudenganhartadanjugaraganya
merekatelahbersama-samamendapatkanpahalayangdiberikan
Allah. Ayat-ayat suci Alquran dan hadis sahih menunjukkan
bahwa salat lebih penting dari zakat dan sedekah. Namun
seseorang yangmemberikan sesuatu kepada orang yang sedang
sekarat danmenyelamatkannyadari kematian, itu lebihpenting
daripadasalat.
6- Jabir bin Abdullah mengabarkan bahwa Rasulullah
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“shallallahualaihiwasalambersabda,“Perbedaan antara manusia
dan kekafiran adalah meninggalkan salat.” Karena salat adalah
tiraiyangmenjagamanusiadarikekufuran.Jikatiraiiniterangkat
makamanusiabisatergelincirkepadakekufurantersebut.Hadist
ini tertulis di dalam shahih Muslim. Hadist ini menunjukkan
bahwa meninggalkan salat adalah sesuatu yang sangat buruk.
Mayoritas dari para sahabatmengatakanbahwa seseorang yang
meninggalkan salat tanpa adanya uzur bisa menjadi kafir.
SedangkandalammazhabSyafi’idanMalikiiatidakkafirnamun
wajib dibunuh.DandalammazhabHanafi hendaknyadikurung
dandipukulsampaiiamulaisalatkembali.
7-UbaidahbinSamit‘radhiallahuanhu’mengabarkanbahwa

Rasulullah ‘shallallahu alaihi wasalam’ bersabda,“Allahu te’ala
telah memerintahkan salat lima waktu. Jika seseorang mengambil
wudhu yang baik dan benar, lalu salat tepat waktu dan
mengerjakan ruku dan khusyu dengan sempurna maka Allahu
te’ala berjanji untuk mengampuninya. Dan tidak untuk yang tidak
mengerjakan salat. Dan Ia berkehendak untuk memaafkannya
ataupun menyiksanya.” Hadist ini disampaikan oleh Imam
Ahmad,AbuDauddanNasai.Makadapatdipahamibahwawajib
untuk memperhatikan syarat sah salat, ruku dan sujud. Dan
Allahu te’ala tidak akan mengingkari janjinya. Dan pasti akan
mengampuniorangyangsalatlimawaktudenganbaikdanbenar.
8- Abu Amama Bahili ‘radhiallahu anhu’ meriwayatkan.

Rasulullah ‘shallallahu alaihi wasalam’ bersabda, “Tunaikanlah
salat lima waktu! Puasalah satu bulan (Ramadan)! Berikanlah
zakatmu! Dan patuhilah pemimpinmu! Lalu masuklah kamu
kedalam surga Tuhanmu.” Makadapatdipahamibahwaseorang
muslim yang salat lima waktu, puasa di bulan Ramadan,
membayar zakatnya, dan mematuhi perintah pemimpin yang
sesuaidenganIslammakaiaakanmasuksurga.Hadistsahih ini
diriwayatkanolehImamAhmaddanTirmizi.
9-Seseorangyangterkenaldikalanganparasahabat,Burayda

Eslem ‘radhiallahu anhu’ menyatakan, bahwa Rasulullah
‘shallallahu alaihi wasalam’ bersabda, “Perjanjian yang ada
diantara kamu dan kita adalah salat. Barang siapa yang
meninggalkan salat maka ia kafir.” Makadapatdipahamibahwa
seseorangyang salatmaka iaadalah seorangmuslim.Seseorang
yang meremehkan salat maka ia kafir karena tidak menerima
bahwasannya salat adalah tugas pertama. Hadist ini diriwatkan
olehImamAhmad,Tirmizi,NasaidanIbnuMajah(empatperawi
hadistbesar.)
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10-AbuDzarAl-Ghifarimenyatakan bahwa dirinya pernah
pergi bersama Rasulullah ‘shallallahu alaihi wasalam’ dihari
musimgugur.Daun-daunberjatuhan.Lalubelianmengambildua
dahan pohon. Maka dedaunan yang ada didahan itu langsung
berguguran.Makaiabersabda,“Wahai Abu Dzar! Ketika seorang
muslim meniatkan salatnya hanya untuk mendapat rida Allah,
maka dosa-dosanya akan diampuni sebagaimana daun-daun ini
berguguran.” DiriwayatkanolehImamAhmad.
11-ZaidbinKhalidJuhaimimengabarkanbahwaRasulullah

‘shallallahu alaihi wasalam’ bersabda, “Seorang muslim yang
mengerjakan salat dua rakaat dengan benar dan khusyuk maka
dosa-dosanya akan diampuni.” Yakniseluruhdosakecilnyaakan
diampuni. Hadist ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad
“rahimahullahutaala”.
12-AbdullahbinAmrbinAsymengabarkanbahwaRasulullah

‘shallallahu alaihi wasalam’ bersabda, “Seseorang yang
mengerjakan salatnya maka ia (salat) akan datang sebagai cahaya
dan burhan (tanda baik yang nyata), lalu menjadi wasilah
dijauhkannya dari neraka. Dan seseorang yang tidak menjaga
salatnya maka tidak ada cahaya dan burhan, dan juga tidak akan
ada penolong. Ia akan bersama-sama dengan Qarun, Firaun,
Haman dan Ubay bin Halaf.” Maka dapat dipahami dari sini
bahwaseseorangyangsalatsesuaidenganfardhu,wajib,Sunnah
dan adab-adabnya maka itu menjadi wasilah dirinya dipenuhi
cahaya di akhirat nanti. Namun jika ia tidak melanjutkan salat
dengancarasepertiinimakaiaakanbersama-samaorangkafirdi
akhirat nanti.Yakni ia akanmenerima siksaankeras di neraka.
UbaybinHalafadalahsalahsatuorangkafir terburukMekkah.
Dengan tangannya yang suci Rasulullah ‘shallallahu alaihi
wasalam’mengirimnyakenerakadalamperangUhud.Hadistini
diriwayatkanolehImamAhmaddenganBaihaqidanDarimi.
13-SalahsatupembesardariparaTabi,AbdullahbinSyaqiq

“rahimahullahu taala” mengatakan, “Para sahabat nabi
“radhiallahu anhum” mengatakan bahwa hanya perkara
meninggalkansalatlahyangpelakunyaakanmenjadikafirdalam
perkaraibadah.”InidisampaikanolehTirmizi.DanAbdullahbin
Syaqiqmeriwayatkandari hadist-hadistUmar,Ali,Utsmandan
Aisyah“radhiallahuanhum”.Iawafatpadatahunseratusdelapan
Hijriah.
14-AbuDarda‘radhiallahuanhu’mengabarkanbahwaorang

yang sangat aku cinta bersabda, “Janganlah engkau sekali-kali
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berbuat syirik kepada Allahu te’ala walaupun engkau dicincang
ataupun dibakar diapi! Dan janganlah meninggalkan salat!
Karena orang yang meninggalkan salat dengan sengaja maka ia
diragukan keislamannya. Dan janganlah minum khamr! Karena ia
adalah kunci dari segala keburukan.” Dapat dipahami bahwa
orangyangmeninggalkansalatkerenaketidakpeduliannya,maka
ia termasuk orang kafir. Walaupun tidak membawa kepada
kekafiran tapiorangyangmeninggalkansalatkarenakemalasan
adalahsuatudosabesar.Danbukanlahsuatudosabagiseseorang
yang tidak bisamelaksanakannya karena suatu uzur yang lima,
yang telah disampaikan Islam. Sedangkan khamar dan segala
macamminumanberalkohol itudapatmenghilangkanakal.Dan
orang yang hilang akalnya bisa melakukan segala sesuatu yang
buruk.
15- Ali ‘radhiallahu anhu’ mengabarkan bahwa Rasulullah

‘shallallahualaihiwasalam’bersabda,“Wahai Ali! Tiga perkara
yang jangan sekali-kali engkau tunda: dirikanlah salat ketika
masuk waktunya! Salat mayit ketika jenazah sudah disiapkan!
Dan menikahkan seorang anak perempuan ketika kamu
ditemukan yang sekufunya!” HadistinidiriwayatkanolehTirmizi
“rahimahullahu taala”. Agar salat mayit tidak tertunda maka
diperbolehkanuntuksalatpadatigawaktumakruh.
[Bisakita lihatbahwahendaknyaanakperempuandiberikan

kepada laki-laki yang sekufu, yakni setara. Arti dari sekufu
bukanlah orang kaya ataupun yang memiliki gaji besar. Tapi
seorang laki-laki yang saleh, berada dalam itikad ahli Sunnah,
melaksanakansalat,tidakminumkhamar,yakniiamenghidupkan
Islam dan memiliki pendapatan yang bisa menafkahkan
keluarganya.Bagiorangtuayanghanyainginmemilikimenantu
yang kaya ataumemiliki rumah,maka ia hanya akanmenyeret
putrinyakedalambencana.Ataubahkanmelemparnyakedalam
api neraka tanpa disadarinya.Dan seorangwanita pun ia harus
melaksanakansalat,tidakkeluarrumahdengankepaladantangan
yangterbukadanberdiamdiridirumahwalaupundengankerabat
yangbukanmahramsekalipun.]
16- Abdullah bin Umar ‘radhiallahu anhu’ mengabarkan

bahwaRasulullah‘shallallahualaihiwasalam’bersabda,“Allahu
te’ala rida kepada seseorang yang langsung mengerjakan salat
ketika masuk waktunya. Dan mengampuni orang-orang yang salat
diakhir waktu.” Hadist ini diriwayatkan oleh Tirmizi
‘rahimahullahtaala’
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17-UmmuFarwa‘radhiallahuanha’mengabarkanbahwatelah
ditanyakan kepada Rasulullah ‘shallallahu alaihi wasalam’
mengenaiamalyangpalingutama,beliaubersabda,“Ibadah yang
paling utama adalah salat diawal waktu” Hadistinidiriwayatkan
oleh Imam Ahmad, Tirmizi dan Abu Daud “rahimahumullah
taala”. Salat adalah ibadah yang paling utama. Dan ia menjadi
lebihutamaketikamelaksanakannyapadaawalwaktu.
18- Aisyah ‘radhiallahu anha’ meriwayatkan, “Aku tidak

pernah melihat Rasulullah ‘shallallahu alaihi wasalam’ salat
diakhirwaktu,melainkanhanyaduakali.”
19- UmmuHabibah ‘radhiallahu anha’ mengabarkan bahwa

Rasulullah ‘shallallahu alaihi wasalam’ bersabda, “Jika seorang
hamba muslim melakukan salat dua belas rakaat sebagai
tambahan bagi salat lima waktu maka Allahu te’ala akan
membuatkan istana baginya di surga.”Hadistiniadadalamshahih
Muslim. Dapat dilihat bahwa Rasulullah ‘shallallahu alaihi
wasalam’menyebuttathawwu’yaknisalatSunnahrawatibuntuk
salatyangdikerjakandengansalatwajiblimawaktu.
20- Seorang Tabi’ besar, Abdullah Syaqiq “rahimahullahu

taala”menyebutkan:Akumenayakansalattathawwu’yaknisalat
Sunnah yang dikerjakan Rasulullah ‘shallallahu alaihi wasalam’
kepada hadrat Aisyah ‘radhiallahu anha’. Beliau menjawab,
“Beliau selalu melakukan empat rakaat sebelum dzuhur, dua
rakaatsetelahnya,duarakaatsesudahmaghribdanisyasertadua
rakaat sebelum subuh.” Informasi ini disampaikan olehMuslim
danAbuDaud“rahimahumallahute’ala”.
21-Aisyah ‘radhiallahu anha’ berkata, “IbadahSunnah yang

selalu dikerjakan oleh Rasulullah ‘shallallahu alaihi wasalam’
adalahsalatSunnahduarakaatsebelumsubuh.”Hadistinitertulis
dalamshahihBukhari danMuslim.Aisyah‘radhiallahuanha’salat
Sunnahyangdikerjakansebelumdansesudahsalatfardhuadalah
salatSunnahrawatib.
[ImamRabbanimujaddidialf thaniAhmadbinAbdulAhad

Faruqi Serhendi ‘rahmatullah alaih’ da’i agama yang dipilih
Allahu te’ala dan mujahid yang melawan bid’ah-bid’ah ini
menyebutkan dalam buku yang tidak ada tandingannya dalam
agamaIslamMaktubat,risalahkeduapuluhSembilan:
Perbuatan-perbuatan yang diridai Allahu te’ala adalah

perkara-perkara yang fardhu dan Sunnah. Tidak ada arti dari
perkara-perkarasunnahdihadapanyangfardhu.Salatfardhupada
awal waktu lebih utama dari melakukan ibadah sunnah seribu
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tahun tanpa berhenti. Setiap macam Sunnah selalu seperti itu,
misalnyaibadahsalatsunnah,zakat,puasa,umrah,haji,dzikirdan
fikir.Bahkanmelakukansalahsatudarisunnah-sunnahtersebut
danadabdariadab-adabnyaketikamelakukansalatfardhumaka
ia lebih utama bertingkat-tingkat daripada sunnah-sunnah yang
lain.Amirulmukminin,UmarAl-Faruq‘radhiallahuanhu’ketika
selesaimengimamijamaahsuatuharimenanyakankepadajamaah
seseorangyangtidakadadalamsaf.Merekapunmenjawabbahwa
iamungkintertidurkarenamelakukanibadahSunnahsepanjang
malam. Ia pun berkata, “Alangkah lebih baik jika ia tidur
sepanjangmalamdanikutsalatsubuhberjamaah.”Dapatdilihat
disini bahwa melakukan adab dari adab-adab lainnya dan
menjauhihalyangmakruhketikamelakukansalatfardhumakaia
akan jauh lebihutamadaripadadzikir, fikirdanmuraqaba.Ya
jika ibadah-ibadah Sunnah ini dilakukan dengan adab dan
menjauh darimakruhmaka ia akan sangat bermanfaat.Namun
jikatidakmakaitutidakmemilikiartisamasekali.Olehkarenaitu
membayarzakatsatuliraTurki(yangmanaitumemilikihukum
fardhu seperti yang dijelaskan dalam bukuKebahagiaan Abadi
jilid kelima bagian pertama) lebih berharga daripada memberi
beribu-ribu lira sedekah Sunnah. Yakni perlu memperhatikan
adab ketika memberikan satu lira tersebut seperti memberinya
kepada kerabat dekat, ia lebih baik bertingkat-tingkat daripada
sedekah Sunnah. [Barang siapa yang akan melaksanakan salat
tahajjud maka hendaknya ia melaksanakan salat qadha. Segala
perintahAllahute’aladisebutdenganfardhu,larangannyadisebut
haram, sedangkan perintah nabi kita adalah Sunnah, dan
larangannya disebut makruh, dan itu semua disebut dengan
Hukum-hukum Islam. Memiliki akhlak yang baik dan berbuat
baik kepadamanusia hukumnya adalah fardhu. Bagi siapa pun
yangtidakmempercayaidantidaksukakepadasalahsatuhukum-
hukumIslammakaiakafir danmurtad.Danyangmempercayai
semuanya disebut denganmuslim. Dan bagimuslim yang tidak
mematuhi hukum Islam kerena kemalasannya disebut dengan
fasik. Seorang fasik muslim yang tidak mematuhi suatu fardhu
atau haram maka ia akan masuk neraka. Dan segala yang
diperbuatnya itu tidak diterima dan tidak mendapat pahala.
SeseorangyangtidakmembayarsatuTurkilirazakatmakasegala
donasimaupunsedekahnyatidakakanditerima.Dantidakakan
diberipahalasegalabantuanberupamasjid,sekolah,rumahsakit
dan yayasan yang telah dibuat atau diberikan. Salat tarawih
seseorangyangtidaksalatisyatidakakanditerima.Semuaibadah
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yang tidak termasuk fardhu dan wajib disebut dengan Sunnah.
Sunnah-sunnah bersifat nafilah. Maka menurut pengertian ini,
seseorang yang salat qadha maka ia sama saja dengan salat
Sunnah.Pahaladarimelakukan ibadahfardhuataumenjauhkan
diri dari yang haram itu lebih banyak dari berjuta-juta pahala
nafilah.Seseorangyangtidakmelakukanfardhudanmelakukan
satuperbuatanharammakaiaakandisiksadineraka.Danibadah-
ibadah sunnahnya tidak akan bisa menolongnya. Dan bid’ah
adalah perubahan yang terjadi dalam ibadah-ibadah. Dan
melakukanperbuatanbid’ahdalamibadahadalahharam,danbisa
merusak ibadah tersebut. [Silahkan lihat bagian pembahasan
Adzan!] Dalam hadist sahih disebutkan, “Segala ibadah-ibadah
yang dilakukan oleh pelaku bid’ah tidak akan ada yang diterima”.
Jika seorang fasiq, yakni contohnya ia memiliki istri dan anak
perempuanyangtidakmemakaijilbabdenganbenar;atauseorang
pelaku bid’ah, misalnya ia memakai speaker dalam ibadah-
ibadahnya; maka hendaknya kamu jangan salat dibelakang
mereka, jangan mendengar ceramah-ceramah mereka juga
janganlah membaca buku-buku mereka. Hendaknya
menampakkan wajah yang ceria dan Bahasa yang baik kepada
temanmaupunmusuh,danjanganlahmemunculkanpermusuhan
kepada siapa pun. Dalam hadist sahih dijelaskan bahwa tidak
sepatutnya meladeni orang yang idiot. Ibadah itumenjernihkan
hati. Sedangkan dosamenghitamkan hati sehingga ia tidak bisa
merasakan kenikmatan lagi. Dan adalah suatu hal yang fardhu
bagisetiapmuslimuntukmempelajarisyarat-syaratiman,ibadah-
ibadah fardhudanperkaraharam.Danketidaktahuanbukanlah
sebuah uzur. Yakni seperti mengetahui namun tidak percaya.]
Kitab Maktubat adalah berbahasa Persia. Dan selesailah
terjemahannya disini. ImamRabbani wafat pada tahun 1034H
[1624M]dikotaSerhend,India.
Dari hasil tulisan-tulisan diatasmaka dapat dipahami bahwa

salatSunnah rawatib adalah salat-salatnafilah. Iamenjadi lebih
utama dari salat-salat Sunnah lain karena ia dilaksanakan
bersamaandengansalatfardhudanbisamelengkapikekurangan
yangadadisalat-salat fardhu.Seorangmuslimyangmengetahui
keutamaansalat limawaktudanbahwa iaadalah tugaspertama
baginya,namuntidakmelaksanakansatusalatfardhusajatanpa
adanyauzurmakaiatelahmelakukandosabesar.Iaakanberada
dinerakabersamadenganFir’aundanHaman.Salat-salatnafilah,
yaknisalatSunnahtidakakanbisamenyelamatkanmanusiadari
dosadanazabyangpedih itu.Olehkarena ituwajibhukumnya

–168 –



untukmelaksanakan salat fardhu yang ditinggalkannya terlebih
dahulu.Danjikaiamenundanyaberartiiamelakukandosabesar
lagi. Maka harus segera dihentikan dosa-dosa yang bertambah
banyak ini. Melakukan salat qadha memiliki pahala yang jauh
lebihbanyakdaripadapahalasalatSunnahkarenaiamerupakan
ibadah fardhu. Maka menurut hal ini dan dibolehkannya
meninggalkan salat Sunnah dengan uzur, maka setiap muslim
hendaknyamelaksanakan qadha salatnya di empatwaktu salat-
salat Sunnah rawatib. Karena ada beberapa ulama yang
memfatwakanbahwasalatSunnahqabliyahsubuhadalahwajib,
maka hendaknya tidak mengqadha salat-salatnya diwaktu
tersebut.Denganbegituiabisaterselamatkandaridosabesarini
dengan mengqadha salat-salatnya. Lalu hendaknya ia tetap
melaksanakan salat Sunnah rawatibnya setelah salat selesai
qadha-qadhanya. Karena bersikeras untuk tidak melaksanakan
salat Sunnah tanpa uzur adalah termasuk perbuatan dosa kecil.
Dan orang-orang yang tidak peduli dengan ibadah-ibadah
sunnahnyamakaiatermasukorang-orangkafir.
Walaupun hukum menyegerakan salat yang tidak

dilaksanakandanbelumbisaterlaksanakarenasuatuuzuradalah
fardhu, namunkarena tidakmelaksanakan salat dengan adanya
uzur bukanlah sebuah dosa maka para alim ulama Hanafi
memperbolehkanuntukmenundasalatqadhatersebutagarbisa
tetap bisa melaksanakan salat Sunnah. Namun fatwa ini tidak
diperuntukkanbagisalatyangtertinggaltanpaadanyauzur.Selain
ituartinyadiperbolehkanadalahwajib,bukanlahbaik.Terdapat
banyak sesuatu yang diperbolehkan namun ia adalah makruh.
Contohnya, memberikan sadaqa fitri kepada kafir dzimmi
diperbolehkan namun ia makruh. (Silahkan lihat Kehabagiaan
Abadi jilid kelima, bagian ketiga untuk sadaqa fitri. Dzimmi
adalahsebutanuntukorangkafiryangtinggaldinegaramuslim).

Dirikanlah salat, dan jagalah tanganmu dari perbuatan haram
Jangan mengira bahwa aku akan hidup lama dan dunia akan selalu ada!
Kerjakanlah salat lima waktu, selagi masih muda!
Engkau akan memetik apa yang engkau tanam, dalam surga kelak.

Dua orang tidak akan mengingatkanmu akan maut
Yang satu mengerjakan yang haram, dan yang satunya tidak mengerjakan salat!
Akan datang suatu hari, tangan ini tidak akan bisa menggenggam,
Dan mulut kaku dan tidak bisa berkata, “Allah”
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MEMBAYAR ZAKAT

Danjugadalilmengenaifardhunyamembayarzakatadadalam
suratAl-Baqarahayatkeempatpuluhtigadanseratussepuluh.
Danjugaadaduabelasorangyangtidakdiperbolehkandiberi

zakat:
Oranggila,seorangmuslimyangtelahwafat,orangkafir,orang

kaya, orang tua dan anak cucu, istrinya, budaknya, mukataba
[seorangbudakyangakanbebasdenganmembayarmajikannya
denganhargayangtelahditentukan].Seorangmudabbera[budak
yangakanbebasketikamajikannyawafat].Seorangwanitayang
memberikan zakat kepada suaminya adalah perkara yang
diperdebatkan, namun yang lebih benar adalah tidak
memberikannya.
Danjikaengkauberikanzakatkepadaorangasingyangtidak

ada tali saudara denganmu lalu ternyata diketahui ia adalah
anakmu, atau orang yang kamu kira adalah seorang muslim
namun ternyata ia adalah orang kafir, maka jika ketika zakat
diberikan engkau tidak mengetahuinya maka pendapat yang
palingbenaradalahtidakperlumengembalikanzakattersebut.

Zakatperludiberikankepadadelapangolongan:
1- Orang miskin dalam terminology Islam (seseorang yang

tidakmemilikinafkahlebihdarisatuhari),
2-Seorangfakirmuslimyangpendapatannyakurangdarinisab

qurban,
3-Seorangmuslimyangmemilikihutang,
4-Amilzakat,
5-Seorangfakirditempatnyaiaberadasekarang,meskipunia

kayaditempatasalnya,
6-Seorangmuslimyangberadadijalanjihaddanhaji,
7- Budak yang memerlukan uang untuk menebus dirinya

kepadamajikannya,
8-Orangkafiryangdisebutdenganmuallafaqulub,yangmana

merekasudahtidakadalagisekarang.
Seseorang yang memiliki harta yang lebih dari nafkahnya

namunlebihsedikitdarinisabqurbandisebutdenganfakir(dalam
terminology Islam). Berapa pun gaji yang ia dapat, jika ia
kesulitan dalammengurus rumahnyamaka ia bolehmengambil
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zakatdantidakwajibuntukberqurbandanjugamembayarfitrah.
Seseoransgyangmengajarataubelajaragamaberhakmenerima
zakat walaupun ia memiliki harta selama empat puluh tahun.
Tidakdiperbolehkanuntukmembangunmasjid, pergi jihaddan
pergihajimenggunakanuangzakat.Dantidakbolehmembelikan
kafan untukmayit dengannya.Dan zakat tidak boleh diberikan
kepada anak dari orang kaya, ibu dan bapaknya, anaknya dan
istrinya. Namun memberikan kepada saudara-saudaranya,
menantu perempuan dan laki-laki,mertua perempuan dan laki-
laki,bibi,pamandarikeduabelahpihakadalahlebihberpahala.
Zakat diberikan lebih sedikit dari nisab kepada orang fakir.
Namun jika ia memiliki istri dan anak-anak maka hendaknya
diberikanlebihbanyakdarinisabkepadamerekasemua.Danjuga
hendaknya zakat tidak diberikan kepada orang yang boros
terhadaphartadanyangmenggunakannyauntukhalyangharam.
Karena para sayyid tidak bisa mengambil hak dari ganimah-
ganimahmaka zakat punboleh diberikankepadanya. (Silahkan
cekdalam ‘Baytulmal’bagian terakhirdaribabpertamadalam
jilidkelimaKebahagiaan Abadi.

Adaenamsyaratagarseorangmuslimwajibuntukmembayar
zakat:
1-Muslim,
2-Baligh,
3-Berakal,
4-Merdeka,
5-Hartayangtelahsampainisabnya,
6- Memiliki harta yang lebih banyak dari keperluan dan

hutang.
[Ketika zakat sudah fardhu bagi seorang muslim namun ia

tidakmembayarkannyakepadaorang fakir atau seseorangyang
masihmemilikihutangnamuniamelakukandonasidansedekah
makamerekatidakmendapatkanpahalamelainkandosa.Mereka
harus terlebih dahulu membayar zakat atau hutangnya.
DisebutkandalamHadiqa jilidkeduahalamanke-635danBeriqa
halaman ke-1369 bahwa tidak diperbolehkan untuk membayar
zakat atau memberi sedekah kepada orang-orang yang
menghabiskanhartadalamperkaraharamatauiabersifatboros.
Karenahukummenolongsesuatuyangharamadalahharam.]
Bagipembayarzakathendaknyaiatidakmencarikeuntungan
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atasnya.Jikasuami-istri salingmemberikanzakatsatusamalain
maka keuntungan itu tidak terputus sepenuhnya. Sama seperti
ibadah-ibadah yang lain dalam berzakat pun diperlukan niat.
Hartayangdimilikiharus lebihbanyakdaripadahutangnyadan
lebihbanyakdaripadakebutuhan aslinya danjugahartatersebut
harusmencapaiukuran nisabnya.Ukurannisab emas adalah 20
mitsqal [yakni 96 gram, 13,3 emas lira.] sedangkan nisab perak
adalah200dirham[672gram]Agarhukumzakatmenjadifardhu
makahartayangakandizakatkantersebutharusadapadaorang
tersebutselama1tahunsetelahpenuhukurannisabnya.Menurut
Imam Muhammad hukumnya makruh untuk melakukan hile-i
syariyyah (trik hukum) sebelum lengkap satu tahunmasa zakat
menjadi fardhu. Sedangkanmenurut ImamAbuYusuf tidaklah
makruh. Karena ketika sudah menjadi fardhu lalu tidak
mentaatinya maka itu adalah sebuah dosa. Dan ia menyebut
bahwaberlindungdaridosadisebutsebagaiketaatan.Sedangkan
fatwaulamasependapatdenganperkataanImamMuhammad.
Arti harta zakat adalah harta yang bertambah dan berlipat.

Dan itu ada 4 macam: hewan berkaki empat yang diternak
dipadangrerumputandalamwaktusetengahtahunlebihdengan
bercampurbetinadan jantan, atauhanyabetina saja itudisebut
denganhewansaima,hartajualbeli,emasdanperak,danpangan
yang keluar dari tanah (pertanian). Sedangkanbagi yang hanya
memilikisapijantandankeledaisajamakatidakperludiberikan
zakatnya.Danuntukanakunta,sapi,kambingyangbersama-sama
dengan hewan-hewan dewasa maka itu digabungkan kedalam
perhitunganzakat.Sebagaipenggantihartayangharusdibayarkan
sebagaizakat,ushr,kaffaratdansedekahfitr,makadiperbolehkan
untuk membayar nilai yang setara dalam nilai mereka. Dalam
mazhabSyafii tidakdiperbolehkan.Danjikahartarusaksetelah
zakat telah berhukum fardhu, maka ia terbebas dari zakat
tersebut. Namun jika pemiliknya tersebut sengaja merusaknya
makaiaharustetapmembayarzakatnyatersebut.
Pemberiankepadadelapanataubeberapamustahikzakatdari

sebagianhartamilikseorangmuslimyangbalighdanberakal,yang
umur hartanya telah mencapai satu tahun setelah ukurannya
mencapai kewajiban ukuran zakat, itu disebut dengan zakat.
Orang-orang yang menerima hendaknya seorang muslim. Yang
dimaksuddengankepemilikanpenuhadalahhartayangbisadan
boleh digunakan. Walaupun harta yang telah dibeli telah
berpindahkepemilikannamunkarenasebelumditerimaiabelum
bisa digunakan maka ia belum menjadi kepemilikan penuh.
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Sedangkan  Harta khabits (buruk) adalah harta yang didapati
dengan jalan yang buruk, seperti harta yang diambil dengan
kedzaliman,paksa,curiandanbunga,judi,korupsi,upahmenyanyi
dan penjualan minuman-minuman keras dan sebagainya. Maka
harta semacam ini tidak diambil zakatnya. Karena itu bukanlah
hartayangpengambilnya.Danharusdiberikankepadapemiliknya,
jika pemiliknya sudah meninggal maka para ahli warisnya, jika
tidak adamaka para kaummuslimin yang fakir. Dan jika harta
khabits ini bercampur dengan harta-harta yang halal maka
walaupun hasil percampuran ini menjadi kepemilikan pun ia
menjadi mulku khabits. Dan memberi atau menggunakan harta
seperti ini hukumnya adalah haram. Dan karena bukan
kepemilikanpenuhiatidakbolehdizakatkan.Penggunaanmulku
khabitsbisamenjadihalaldandimasukkankedalamperhitungan
zakat ketika hasil perkalian lipatnya, atau jika tidak ada maka
harganya dipisahkandari harta halal (yang bisa dizakatkan) lalu
dibayarkan hutangnya kepada pemilik aslinya. Dan jika harta
halalnya tidak cukup untuk membayarkannya maka hendaknya
mencari pinjaman. Walaupun menggunakan dan memberikan
mulkukhabitskepadaoranglaintersebuthukumnyaadalahharam
namunjikaiamenjualataumenghadiahkankepadaorangmakaitu
tidaklah harambagi yangmengambilnya. Jika sang pemilik atau
ahliwarisnyatidakdiketahuiatauhartaitubercampurdanmenjadi
mulku khabits karena beberapa hal, maka seluruh hartanya
tersebutharusdisedekahkankepadakaumfakirmuslimin.
Jika seorang fakir miskin yang mengambil haknya tersebut

kembali memberikan atau menghadiahkannya maka
diperbolehkanbagisangpemberiuntukmengambilnyakembali.
Emas dan perak tidak bisa digunakan dalam keadaan asli

(murni)mereka.Jikaitulebihdarisetengahmakazakatnyaakan
diberikandenganperhitunganberatnya.Jikaterdapatduamacam
semen dipasar maka bagi yang terdapat lebih banyak emas
murninya disebut Jayyid. Sedangkan yang lebih sedikit disebut
zuyuf. Jikakurangdari setengahemasmurninyadandigunakan
dalam perdagangan maka ketika harganya telah sampai seperti
hargaemasdanperakiaakanwajibdibayarkanzakatnya.
Jikaproduksidaritanahyangdiairidenganairhujanatauair

sungaiitusedikitatausayurandanbuahnyacepatbusukdanrusak
makasepersepuluhnyaharusdiberikankepadapetugasushr.Lalu
para petugas tersebut menjualnya dan uang hasil penjualannya
diletakkankebrankasyangdisebutdenganBaitul mal.Buahyang
sudah muncul dan matang maka disebutkan ia wajib diberikan
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ketika sudah dipanen. Jika tanah diairi dengan hewan, pompa,
mesin ataumotormakadibayarkanlah seperduapuluh.Dan itu
harus dibayarkan sebelum keluar pengeluaran. Dan tidak
diperbolehkan bagi pemerintah untuk menyumbangkan ushr
kepadapemiliknya,ataumemaafkandanmembatalkannya.Ushr
jugadibayarkanuntukmaduyangdiambildarigunungatautanah
denganushritusendiri.
Zakattidakdiberikankepadadzimmi.Namunfitrah,kafarat,

nazar dan sedekah boleh diberikan. Seorang non-muslim yang
bukan dzimmi tidak berhak menerima sedekah yang bersifat
fardhu, wajib atau pun Sunnah walaupun ia dalam keadaan
mu’tamin (orang yang hidup sementara dinegara muslim) atau
dalam keadaan harbi (orang yang hidup dinegara non-muslim).
Sedangkanmemberikanzakatatausejumlahnisabkepadaorang
kafir yang mempunyai hutang lebih bersifat makruh. Dan
diperbolehkanuntukmemberikanlebihsedikitdarijumlahnisab
kepadatiapanak-anakorangkafir.
Diperbolehkan untuk menjual harta kekayaan dengan fulus

yangberedardipasar.Fulusartinyakoin(uang)yangterbuatdari
kertas ataubesi yangbukanemasatauperak,karenadigunakan
sebagai harga maka tidak perlu untuk menta’yin atau
menunjukannya. Jika fulus menjadi kasid, yakni tidak berharga
atau tidak digunakan lagi di pasaran maka jual beli yang telah
dilakukan menjadi batal menurut imam A’zam Abu Hanifah
‘rahimahullahu taala’.Danmenurut imam yang dua, imamAbu
YusufdanimamMuhammad‘rahimahumullahtaala’jualbelitidak
batal. Namun hendaknya diberikan uang sebesar harganya
tersebut. Jika fulus menjadi kasid (tidak punya harga di pasar)
setelah dipinjamkan maka menurut imam Abu Hanifah,
hendaknya ia membayar dengan sebanyak yang ia ambil.
Sedangkanmenurutimamyangduahendaknyamembayarsebesar
harganya. Wajib hukumnya untuk menunjukan fulus untuk
melakukanjualbelijikafulustidakadanilainyalagi.Barangyang
sudah ditunjukkan maka ia yang harus diberikan. Yakni haru
memberikanbarang tersebut.Bukanyangmiripdengannya. Jika
ada seseorang yang hendakmenukarkan peraknya yang sebesar
satudirhamlalumemintauntukmenukarkandengansetengahnya
uang dan setengahnya lagi perak ukuran setengah dirhammaka
hukumjualbeliinibatal.Seandainyaseseorangmemberikanuang
kepada money changer perak yang beratnya satu dirham dan
meminta yang terakhir untuk memberinya setengah untuk
setengahdirhamitudanperakyangberatnyahabba lebihringan
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dari setengah dirham untuk sisa setengahnya, jual beli akan
menjadi fâsid. Karena, itu adalah tindakan faidh (bunga) untuk
menjual setengah dirham perak dengan imbalan perak yang
beratnyakurangdarisetengahdirham.(Habbaadalahsatuanberat
yang sama dengan sebutir gandum). Jika dia berkata, "Beri aku
setengahuntukinidanberiakuperakyangberatnyahabbalebih
ringan dari setengah dirham untuk setengah sisanya," penjualan
fulus akan sahih (valid). Jika dia berkata, “Beri aku seharga
setengah setengah dirhamdan perak yangmemiliki berat habba
lebihringandari setengahdirhamsebagai imbalanuntukdirham
perakyang satu ini”makakeduapenjualan tersebut akan sahih.
Karena perak yang berbobot habba ringan akan dijual dengan
imbalanperakdenganbobotyangsamadansetengahdirhamful
akan dijual dengan imbalan perak yang berat habba lebih berat
daripadasetengahdirhamperak.Meskipunfulusdanperakyang
diberikan sebagai imbalan untuk itu berbeda dalam berat,
penjualandiizinkankarenamerekaberbedadalamjenisjuga.
DalamBedayius sanayi fi tartibish sharayi disebutkan,“Harta

yangharusdibayarkanzakatharuslahhartayangsamaatauharta
zakatdari jenisyangberbeda.” [Dantidakdiperbolehkanuntuk
memberi kepada fakirmiskin pakaian, sepatu, gandum,minyak
dansejenisnyauntukpenggantiemas.]Hartazakatitubisaberupa
‘aynataudayn.Hartazakatyangmerupakan 'ayndapatdiukur,
olehberatatauvolume,atausesuatuyang tidakdiukur.Jika itu
adalahsesuatuyangtidakdiukur,ituadalahbinatangsaima,atau
komersial’uruz,(yaituhartatetapselainhewan.)Jikaituadalah
binatang saima;ketikahewan itu sendiriharusdiberikan, sesuai
apa yang didefinisikan dalam nash (ayat Al-Quran dan hadist
dengan makna yang jelas), maka yang ukurannya sedang
diberikan.Ketika hewan yang kecil diberikan,maka perbedaan
denganyangukuransedangharusdiimbangidenganmemberikan
emas atau perak sama dengan perbedaan nilainya. Ketika nilai
hewan itudiberikanmakanilai hewanukuran sedangdiberikan
juga. Ketika nilai yang kecil diberikan, maka perbedaannya
diimbangi dengan menambahkan emas atau perak. Sebagai
pengganti dua domba sedang, diizinkan untuk memberi satu
dombagemukyang setaradengan jumlahnilainya.Karenanilai
yang dipertimbangkan dengan harta yang rentan terhadap faiz
(bunga).Dari ‘uruz komersial, satu per empat puluh dari harta
yangdisebutkandalamNashdibayarkan(sebagaizakat).Dalam
hal harta lain dari jenis yang sama harus dibayar, pembayaran
sesuatu dengan kualitas sedang atau lebih rendah memerlukan
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mengimbangiperbedaan(dalamkualitasataunilai).Sebab,'uruz
berartihartayangtidakdiukurberdasarkanberatataukapasitas.
Dengan uruz, perbedaan kuantitas tidak menyebabkan bunga.
Misalnya, dua setelan pakaian dengan kualitas rendah dapat
diberikansebagaipenggantisatusetelanberkualitasbaik.Ketika
hartalainnyaberbedajenisdibayar,pembayaransesuatudibawah
jumlahyangjauhmengharuskanmengimbangiperbedaan.Ketika
harta zakat adalah sesuatu yang diukur berdasarkan berat atau
kapasitas,satuperempatpuluhdarihartaitudibayarsendiri.Jika
seseorang harusmembayar harta zakat dari jenis yang berbeda,
makaseseorangharusmembayarjumlahyangnilainyasama.Jika
seseorangharusmembayarhartalaindarijenisyangsama,maka
seseorang membayar jumlah yang sama, bukan jumlah dengan
nilai yang sama menurut Shaikhayn, (yaitu Imam A'zam Abu
Hanifa dan muridnya Imam Abu Yusuf,) 'rahima-humallâhu
taala. Misalnya seandainya nilai dua ratus kilogram gandum
berkualitas baik adalah dua ratus dirham perakmaka diizinkan
untuk membayar lima kilogram gandum berkualitas rendah
sebagaizakatnya.Demikianpula sebagaipengganti limadirham
perakjayyid(kualitastinggi)sebagaizakatdariduaratusdirham
perak jayyid, lima dirham zuyuf (kualitas rendah) dapat
dibayarkan.Aturan ini berlaku dalamhal-hal yangmenyangkut
nazar.
“Emas dan perak memiliki themens (harga) yang mutlak.

Merekadiciptakansebagaithemens.Seorangmanusiatidakbisa
memenuhi kebutuhannya hanya dengan menggunakan dirinya
sendiri.Merekaperlumembelibarangkebutuhanprimermereka.
Dan barang kebutuhan diciptakan sebagai themens dan untuk
digunakan.”SelesailahterjemahandariBedayi.
Barang-barangyangdibutuhkanmanusiauntukhidupnyaman

dansesuaidengantuntunanIslamdisebutdengankebutuhan vital.
Silahkan lihat bagian kesepuluh dari buku Etika Islam!
Kebutuhan vital berubah sesuai dengan keadaan manusia dan
waktu. Sedangkan barang-barang yang digunakan untuk
mengumpulkan kesenangan, perhiasan dan kehormatan agar
hiduptenangdisebutdenganbendahias(zinet).Emasdanperak
bukanlahkebutuhanvital tapibendahias.Diperbolehkanuntuk
berhiasdenganbarang-barangyangmubahbagilaki-lakidirumah
dandijalanan,sedangkanperempuanbolehdirumahsaja.
Dapat dilihat bahwa uang saat ini selalu menjadi barang

komersial.Ketikanilainyatelahmencapaiukurannisabmenurut
sesuatuyangnilainyalebihkecildarisatuliraemasmakaiawajib
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dibayarkan zakatnya. Karena menurut imam yang dua
‘rahimahumullah taala’ nisab dari barang komersial dihitung
denganbarangyanglebihsukadigunakandipasardaripadaemas
dan perak. Dan zakatnya diberikan dengan uang yang telah
dihitungnilainyaatausatuperempatpulluhdaribarangtersebut.
Lalusangfakirmiskinakanmenggunakaninisebagaikebutuhan
vital.Fulus,selaindariemasdanperakmakaartinyaadalahuang.
Bisadibuatdaritembaga,perunggudanperpaduanmateriallain
ataujugadarikertas.Yakniuangkertasliratermasukfulus.Maka
wajib membayarkan zakatnya. Namun nilai dari uang tersebut
berbedadengannilaihakiki yangdimilikiolehemasdanperak.Ia
adalahNilai nominal.Nilaiyangditentukanolehpemerintah.Dan
juga nilai yang bisa mereka kembalikan lagi. Dan ketika ia
memilikinilainominalmakaiatidaktermasukthemens.Makaia
bukan termasuk harta zakat. Ibnu Abidin menjelaskan, “Nilai
hartakomersialdihitungdengankoinemasatauperakyangtelah
dicetak sebagai unit moneter dan yang sering digunakan untuk
tujuankomersial.Misalkannilaihartatertentusamadengandua
ratusempatpuluhdirhamperakketikadihitungdenganperakdan
dua puluh mithqal emas ketika dihitung dengan emas, nilainya
adalah jumlahnisabdalamkeduakasus;Namun,harta ituharus
dihitung berdasarkan perak. Sebab, pemilik harta harus
memberikan enam dirham perak atau setengah mithqal emas,
yang setara dengan nilai lima dirham perak, yang mana akan
kurang menguntungkan bagi orang miskin. [Karena dua puluh
mithqal emas dan dua ratus dirham perakmemiliki hisab yang
samamaka nilai keduanya pun sama.] Uang emas seberat satu
mithqaldisebutdengandinar.[Seluruhlimaemasmemilikiberat
sebesarsetengahmithqal,yakni7,2gr.]Zakatfulusyangmemiliki
nilaiwajibdiberikandenganemasdanperakyangsudahdihitung
nisabnya.Maka dapat dipahami bahwa nisab uang kertas perlu
dihitungdengannilaiterendahuangemasyangadadipasar,lalu
hendaknya membayarkan zakatnya dengan emas. Karena
sekarangperaksamasekalitidakdigunakansebagaiuang.Nisab
zakat lira kertas diberikan dengan metal, yakni emas yang
digunakan dalam perhitungannya. Dan tidak bisa dibayarkan
dengan lira kertas satu per empat puluh darinya. Karena lira
kertassendiritidakbisadigunakansebagaikebutuhanvital.Akan
sangat boros untuk menggunakan tagihan kertas sebagai
pengganti kertas bekas yang tersedia. Dan boros merupakan
perbuatanharam.Dantidakdiperbolehkanuntukmembayarkan
zakat uang dengan menggunakan uang. Karena agar bisa
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digunakansebagaiuangmakaharusdiberikanemasyangmemiliki
nilaihakikidanselamanya.
Emas bisa diberikan dalam bentuk uang ataupun bentuk

lainnya.Yangadasetiapwaktudansetiaptempat.Bagiyangtidak
menemukan emas dikotanya sendiri maka hendaknya
mengirimkanuangkepadatemannyayangtinggalditempatyang
dijual emas-emas, lalu menulis kepadanya bahwa ia akan
membayarkan zakatnya dengan emas yang dibelinya. Lalu
diperbolehkan untuk membayarkan uangnya nanti. Dan ketika
pembayaran zakat uang-uang itu begitu mudah, maka tidak
dibenarkanuntukmelanggarapayangadadikitab-kitabfiqihdan
memberikan uang-uang yang memiliki nilai nominal sebagai
penggantiemas.Danbagiorang-orangyangtidakmaumengikuti
apayangdijelaskandalamkitab-kitabfiqihlalumelakukansetiap
ibadah sesuai denganpemahaman sendiri yangdidapat dariAl-
Quran,merekadisebutsebagaiOrang tak bermazhab atauzindik.
Makaperludikatakankepadanya,“Sayamelakukansegalaibadah
sesuaiapayang telahdisampaikanolehpara imammazhabdari
Al-Quran dan hadist-hadist sahih, bukan sesuai apa yang kamu
pahami.” Dan kitab-kitab yang ditulis oleh para imam mazhab
disebutdenganKitab Fiqih.
DalambukuKitabul fiqh ala Mazhabil arba’a yangditulisoleh

kumpulanparaalimulamayangdiketuaiolehsalahsatupengajar
dari Jami’atul Azhar, Abdurrahman Jazira tertulis ulasan
mengenaiempatmazhabsecaraterpisah-pisah.Bukuinimemiliki
limabagiandansemuanyadicetakdiKairotahun1392Hdan1972
M. Dan bagian ‘Zakat untuk awraq Maliyah (banknote)’
menyebutkan, “Para alim ulama menyatakan bahwa wajib
hukumnyauntukmembayarkanzakatawraqmaliyah,yakniuang
kertas.”Karenauangdigunakandalamjualbelisebagaipengganti
emas dan perak. Dan selalu dapat dengan mudah ditukarkan
dengan emas dan perak. Maka jika seseorang yang memiliki
banyakuangtidakmemasukkannisabzakatemasdanperak,dan
juga tidak membayarkan zakatnya adalah sesuatu yang tidak
masuk akal. Oleh karena itu para ulama fiqih tiga mazhab
bersepakatbersamamemutuskanbahwamemberikanzakatuang
tersebutadalahwajib.HanyamazhabHambalisajayangberbeda
disini.AlimulamamazhabHanafimengatakanbahwauangkertas
adalah dayni qawi dan seketika bisa diganti dengan emas dan
perak.Oleh karenanyamerekamengatakan bahwawajib untuk
membayarkanzakatnyasegera.Karenamemberikanzakathutang
yanghendakdiambilmenjadifardhuketikaemasdanperaksudah
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didapat. Dan walaupun zakat menjadi fardhu sebelum diambil,
tapi hukummembayarkannya belumlah fardhu.” Dan jika mau
maka ia bisa menunggu sebanyak yang bisa ia ambil lalu
membayarkan zakat-zakat yang tahun lalu, atau membayar
zakatnya setiap tahun dengan ‘ayn dari emas dan perak.Kamu
tidakdapatmembayaruangyangkamumilikikarenazakatdari
koinemasberhutangkepadakamu,ketikakamumengumpulkan
koinemasdanperakyangtertulispadasuratpromesdaridebitur
itumenjadifardhubagikamuuntukmemisahkansatuperempat
puluhdarimerekauntukmasing-masing tahunyangberlaludan
membagikannya kepada orangmiskin.Dengan cara yang sama,
uangtidakdapatdibayarkansebagaizakat.Yangharusdilakukan
adalah membeli koin emas dengan nilai terendah dari money
changer ataudenganmembelanjakan seperempat puluhdarinya
danmengeluarkan koin yang telahAnda beli, atau cincin emas
dan/ataugelangdenganberattotalsamadengankoin,kemiskin.
Dan tidak diperbolehkan untuk membayar zakat kepada

seseorang yang berhutang pada kita, lalu dengan niat
membantunya keluar dari hutang itu kita membayarkan zakat
dengan mengurangi hutangnya itu kepada kita. Namun orang
tersebut haruslah membayarkannya kepada sang fakir miskin
tersebut lalu sang fakir miskin tersebut kembali
mengembalikannyaapayangdiambilnyasebagaitebusanhutang.
Bagi pemberi hutang yang tidak yakin bahwa sang penghutang
tersebut akan segeramembayarkanhutangnyamakaada teknik
yang disarankan dalam bagian terakhir dari jilid keenam buku
Fatawayi Hindiyya: “Sang pemberi hutangmenunjuk seseorang
yangdipercayainyalalumembawanyakehadapanpenghutanglalu
menjadikannyawakiluntukmembayarkanzakatdanpembayaran
hutang. Dengan begitu sang penghutang menjadikannya wakil.
Lalu setelah wakil tersebut menerima zakat maka itu menjadi
milik sang penghutang. Lalu penghutang membayarkan
hutangnyadenganmengembalikanapayangdiambilnyatersebut.
Jika ada fakir yang berhutang kepada dua orang, lalu salah
satunyainginmenyelamatkannyadarihutangtersebutmakasang
pemberi hutang memberikan zakat sebesar hutang tersebut.
Dengan begitu ia mensedekahkan hutangnya. Yakni
menghalalkan dan menyumbangkannya. Lalu sang fakir
menghadiahkan apa yang ada ditangannya tersebut kepada
pemberi hutang tersebut. Atau sang fakir bisa juga meminjam
emassebanyakhutangnyadariseseorangdanmenghadiahkannya
kepada orang kaya tersebut (sang pemberi hutang).Dan orang
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kaya kembali memberikannya kepada sang fakir dengan niat
zakat.Dengan begitu orang kayamembebaskan sang fakir dari
hutangnya, yang berarti memaafkannya. Kemudian sang fakir
kembalimemberikanemaskepadaorangyangdipinjamibarusan.
Sumbangan dana mal tidak bisa dilakukan dari harta yang
diterimadarizakatatauhartayangditerimadarinazar.Agarbisa
tetap dilakukan maka hendaknya memberikan kepada orang
fakir,laluorangfakirtersebutlahyangmenjadiwasilahperbuatan
amal tersebut.”Dari sini dapat dipahami agar dapatmembayar
zakat dengan uangmaka hendaknyameminjam emas perhiasan
seberatemaslirasehargauangyangakandiberikan,dariistriatau
dari kerabat kenalan.Danmemberikan emas dari kerabat atau
kenalan tersebutkepadaorang fakirdenganniat zakat.Dengan
begitu zakat uang telah diberikan. Kemudian orang fakir
menghadiahkan emas-emas tersebut kepada orang kaya yang
nantinya akan mengembalikan kepada pemiliknya. Karena
zakatnyatelahdiberikanmakaorangkayamemberikansebagian
uang yang telah ia sisipkan untuk zakat tersebut kepada orang
fakir tersebut. Dan sisanya bisa disumbangkan untuk kegiatan
amaldanlain-lain.Danjikaorangfakirtersebutjugaberkeinginan
ikut dalam kegiatan amal dan kebaikan tersebut bisa menjual
kembali emas-emas yang diambil kepada orang kaya. Lalu
menunjuk orang kaya tersebut untuk menjadi wakilnya untuk
kegiatan tersebut danmemberikan uang (hasil penjualan emas)
kepadaorangkayatersebut.
Seorang alim ulama yang ahli dalam ilmu-ilmu emapat

mazhab, sayyid Abdul hakim Arwasi ‘rahimahullahi alaih’
menjelaskan, “Nilai uang kertas adalah nilai nominal. Ketika
nominalnya jatuh maka nilainya akan hilang. Oleh karena itu
tidakdiperbolehkanuntukmembayarzakatdenganmenggunakan
uang. Zakat yang telah dibayarkan dengan menggunakan uang
harusdiqadhadandigantidenganemas.Selainhaji,qadhaibadah-
ibadahhartabisadilakukandengancaradawr.
Dalam Darul Muhtar disebutkan bahwa jika Bhagi, yakni

orang-orangmuslim yangmengambil alih pemerintahan dengan
cara kudeta dan raja muslim yang zalimmengumpulkan zakat-
zakat hewandanpertanianushr lalumembagikannyakeorang-
orangyangdiperintahkanAllahute’ala,makaharta-hartatersebut
adalah termasuk zakat. Namun jika mereka membagikannya
keorang-orang lain maka apa yang telah diambil tidaklah akan
termasuk zakat. Dan harus membayarkan zakat-zakat pemilik
harta tersebut kepada orang-orang fakir kembali. Jika mereka
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mengumpulkan zakat dari harta bisnis dan zakat uang maka
menurut mayoritas ulama, itu bukanlah termasuk zakat. Dan
fatwanya juga seperti itu. Sedangkan menurut beberapa alim
ulama, karena raja yang zalim adalah orang Islam dan karena
merekadihitungsebagaiorangfakirkarenaharta-hartayangada
pada mereka itu adalah hak milik rakyat, maka apa yang
dibayarkan itu akan termasuk zakat dengan diniatkan zakat
kepada mereka. Ibnu Abidin juga menjelaskan, “Aturan ini
berlaku juga untuk harta dan uang yang dikumpulkan sebagai
pajakataubeaataudalamnomenklatur lainnya.Danperkataan
orang-orang yang menyatakan bahwa itu tidak termasuk zakat
walaupun diniatkan sekalipun juga benar. Yakni tidak ada hak
bagi para pemimpin muslim zalim untuk mengumpulkan zakat
harta-hartatersebut.”Dapatdilihatbahwaagarzakathewandan
ushr sahihmaka ia harus dikumpulkanolehpemerintahan yang
muslim dan apa yang telah dikumpulkan tersebut harus
disebarkanolehbendaharanegara yangdisebutBaitul Mal dari
empat macam kepada yang berhak menerima. Segala macam
pajak yang diberikan kepada pemerintah tidah bisa dijadikan
zakatjualbelidanuangmenurutpendapatmayoritasulama.Dan
walaupun sebagian ulama menyatakan bahwa diperbolehkan
membayarkanzakatcukupdenganmengetahuibahwapemerintah
yangmengumpulkantersebutadalahmuslimdanmeniatkanharta
danuangtersebutdenganniatzakat,perkataaninibersifatlemah.

Ayo, saudaraku, miliki alasan dan selesaikan kebodohan ini!
Hidup Anda sangat berharga, jangan sia-siakan dalam hal yang berlebihan!

Lindungi hatimu dari keinginan nafs!
Biarkan bagian dalam anda, seperti bagian luar Anda, mencapai kemurnian!

Ketika emas dicampur dengan tembaga,
Akankah money changer menerimanya dengan senang?

Jangan membanggakan diploma anda dari sekolah tinggi!
Pikirkan sebelum anda berbicara, jangan sampai anda terlibat dalam keanehan!

Temukan seseorang dari ma'ârif dan dengarkan dia!
Sehingga dari Haqq anda mendapatkan kebaikan begitu banyak!

Pergi ke lautan Hakikat dan menyelamlah di dalamnya,
Dan datang dengan sesuatu yang luar biasa dalam kualitas!

Jangan biarkan lulusan yang bodoh menyesatkan Anda!
Para sarjana awal menunjukkan kepada anda jalan menuju kesucian!
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BAB PUASA

Ada tiga fardhu puasa:
1-Niat.
2-Berniatdiantarawaktumulainyapuasadanakhirnya.
3- Berlindung dari sesuatu yang dapat merusak puasa dari

nahari syari’, yakniwaktu imsak sampai terbenamnyamatahari.
Waktu imsak adalah waktu dimana cahaya putih yang disebut
fajar sadiq telah terlihat digaris ufuk dzahiri. Barang siapa
menjauhakan diri dari hal-hal yangmembatalkan puasa namun
tidakberniatpuasa,makaiatidaktermasukberpuasa.Makaperlu
mengqadhaharitersebut.

Ada tujuh syarat fardhu bagi seseorang untuk puasa:
1-Muslim.2-Baligh.Sahbagiseoranganakkeciluntukpuasa.

3- Berakal. 4- Bagi seorang yang tinggal di darul harb, harus
mendengar bahwa hukumnya fardhu untuk puasa Ramadan. 5-
Bermuqim.6-Tidakdalamkeadaanhaid.7-Tidakdalamkeadaan
nifas.
Ada enam perkara yang merusak puasa: makan makanan,

minum sesuatu dari yang bisa diminum, berjima’, haid, nifas,
muntahbanyak.Berbohong, ghibah, namimahatau adudomba,
bersumpah diatas kebohongan tidaklah membatalkan puasa.
Namuniamenghilangkanpahalapuasatersebut.

Dan jugaadatujuhgolonganyangberhaktidakmelanjutkan
puasa:
1- Orang yang sakit, 2- Safar, 3- Haid, 4- Nifas, 5- Seorang

perempuan hamil yang tidak kuat, 6- Jika berbahaya bagi anak
yangsedangdisusui,7-Seorangyangsudahtuadantidakmampu
puasa.
Dan juga wajib untuk niat puasa setiap harinya. Dalam

Hindiyyadisebutkan,“Niatdilakukandenganhati.Bangununtuk
sahur juga merupakan suatu niat.” Ada dua macam niat pada
puasa: Yang pertama niyyat yang dibuat setiap hari di bulan
Ramadan,atauuntukpuasayaitunafilahatauuntukpuasayang
dilakukanuntukmemenuhi sumpah tertentu, dan niat itu harus
dilakukanantaramatahariterbenamharisebelumnyadanwaktu
hari saat (disebut denganDahwa-i-kubr).Waktu Dahwai Kubr
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adalah setengah dari waktu siang hari syariah, yakni waktu
berpuasa,ataudenganwaktuadzan,

Fajar+24–FajaratauFajar+12–Fajar =12+Fajar––––––––––,––––––––––––
222

Ituberarti bahwawaktudahwa-i-kubra adalah setengahdari
angkayangmenunjukkanwaktufajardalamhalwaktuadzan.Dan
itusebelumzawal(tengahhari)selamaperbedaanantarasetengah
siangharisyaridansiangharimataharidalamhalwaktustandar;
perbedaan itu sama dengan setengah hissa-i-fajr, yang pada
gilirannya adalah durasiwaktu antaramatahari terbit dan fajar,
atauwaktu imsak.Andaberpuasadenganmembuatniathingga
saatDahwai-kubrâ-jikaandabelummakanatauminumapapun
(setelah waktu imsak). Tidak diperbolehkan untuk melakukan
niat pada waktu Dahwa. Niat yang dibuat sebelum fajar harus
sebagaiberikut:"Sayaberniatuntukpuasabesok,"sedangkanniat
yang dibuat setelah fajar harus: "Saya berniat untuk puasa hari
ini."
Jenisniatkeduaadalahuntukqadhaatauuntukkafaratatau

untuknazarmutlaq.Ketigajenispuasainimembutuhkanjenisniat
yang sama, yaitu jenis niat kedua ini. Waktu yang paling awal
adalahmatahari terbenam hari sebelumnya, dan waktu terbaru
adalah tepat sebelum fajar sadiq, yaitu sebelum garis putih di
cakrawala terlihat. Niat setelah fajar untuk salah satu dari tiga
jenis puasa ini tidak diizinkan. Itu ditulis dalam IbniAbidin, di
bagianakhirbabdimanasalatqadhadibahas,bahwaketikaanda
membuat qadha puasa beberapa hari yang tidak dilakukan di
bulan Ramadan tahun lalu hendaknya tidak harusmenentukan
hari-hari berkaitan dengan nama atau urutan prioritasnya. Ada
tigatingkatanpuasatergantungpadaorangyangberpuasa:puasa
orang yang tidak belajar; puasa orang yang telah belajar; dan
puasadilakukanolehanbiya(Nabi)danolehawliya(orang-orang
yang diberkati yang telahmencapai cintaAllahu te’ala).Ketika
orang yang tidak belajar berpuasa, mereka tidak makan atau
minum atau melakukan hubungan seksual. Tetapi mereka
melakukan tindakan salah lainnya. Orang terpelajar juga tidak
melakukan tindakan salah lainnya. Enbiya dan Awliya
menghindari segala macam tindakan syubhat saat mereka
berpuasa.
Adatigajenisharirayaorang-orangyangberpuasa:hariraya
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orang-orang jahil, hari rayapara alimulamadanhari rayapara
anbiya dan awliya. Hari raya orang-orang jahil adalah mereka
beriftar ketika sudah masuk maghrib. Dan mereka makan dan
minumsemuayangmerekainginkanlalumengatakan,“Iniadalah
harirayakami.”Harirayaparaalimulamaadalahmerekaberiftar
setelah masuk maghrib. Lalu mengatakan, “Jika Allahu te’ala
menerimapuasayangkitalakukanmakainiadalahharirayakami.
Namun jika tidak celakalah kami dan kami perlu bertafakur.”
Namunharirayaparaanbiyadanawliyaadalahperjumpaandan
dapat melihat Allah. Mereka adalah orang-orang yang patut
menerimaridhoAllahute’ala.

Dan juga hari raya seluruh umat mukmin ada lima macam:
Yang pertama adalah ketika malaikat pencatat amal buruk

yang ada disebelah kiri tidak dapat menemukan sesuatu untuk
ditulis.
Yang kedua adalah ketika datang malaikat pembawa kabar

gembiraketikasakaratulmautdanmengatakan,“Selamatdatang
wahaiorangmukmin!Engkauadalahahlisurga.”
Yang ketiga adalah ketika muncul taman dari taman-taman

surgadidalamkubur.
Yang keempat adalah ketika berada dalam satu naungan

bersama anbiya, awliya, ulama dan sholihin dibawah Arsy Ar-
Rahman.
Yangkelimaadalahketikaseorangmukmindapatmenjawab

dari tujuh tempat yang harus ia ditanya diatas jembatan shirat
yanglebihtipisdaribulu,lebihtajamdaripedang,lebihgelapdari
kegelapan malam, dan yang memiliki seribu tahun kebawah,
seribu tahunkeatasdanseribu tahun lurus.Namun jika ia tidak
bisa menjawab, maka azab seribu tahun akan menunggunya di
setiap tempat. Dan tujuh pertanyaan tersebut: Pertama adalah
dari perkara iman, kedua perkara salat. Ketiga perkara puasa.
Keempat perkara haji. Kelima perkara zakat. Keenam perkara
hak manusia. Dan ketujuh adalah perkara ghusl, istinja dan
wudhu.
Dan juga ketika seseorang niat puasa sebelummasukwaktu

imsak lalu membatalkan puasa Ramadannya dengan sengaja
maka ia harus membayar kafarat dan juga mengqadha puasa
tersebut. Sedangkan dalam puasa Sunnah dan qadha tidak ada
kafarat.
Untuk kafarat maka ia harus membebaskan seorang budak.
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Namun jika ia tidakmampu hendaknya berpuasa selama enam
puluh hari tanpa terputus diluar bulan Ramadan dan lima hari
yangdilarangberpuasadidalamnya.Lalukemudianiapunharus
mengqadhapuasasebanyakpuasayangditinggalkannyatersebut.
[PuasapadaharirayaIdulfitripertama,empathariharirayaIdul
adha hukumnya adalah haram.] Dan jika ia tidak mampu juga
maka hendaknyamemberimakan enampuluh fakir dalam satu
hari atau satu fakir dua kali selama enam puluh hari. Dan
banyaknyasejumlahdenganukuranfitrahsetiapkalinya.
Untuksatuharipuasaqadhamakahendaknyapuasasatuhari.
Adalimaorangyangtidakdiwajibkankafarat.Pertamaorang

yangsakit.Keduaorangyangsafar.Ketigawanitamenyusuiyang
takut membahayakan anaknya. Keempat orang tua yang sudah
tidakmampu.Kelimaseseorangyangtakutakanmatidisebabkan
kelaparandankehausan.
Ketika uzurnya sudah selesai maka hendaknya mengqadha

puasaperharinya.
Dan juga ada beberapa macam niat pada hari syak:

diperbolehkan dengan karahah untuk niat berpuasa Ramadan
atau berpuasa lain yang bersifat wajib atau niat berpuasa
Ramadha jika ituRamadan, atau niat berpuasa Sunnah jika itu
bukanRamadan.Jenisniyyat lainnyaadalahniat tanpakerahah
dan dibuat untuk puasa saja atau untuk puasa Sya’ban, yang
berartimembuatniatuntukpuasaSunnah.
Jenispuasayang tidakdiperbolehkanadalahyangdilakukan

denganmembuatniatseperti ini:“Sayaberniatuntukpuasajika
bulaniniadalahRamadandanjikatidaksayatidakberniat.”
Jika seseorang dalam bulan Ramadan tidak niat berpuasa

sampaiterbitnyafajarlalumakasebelumsiangharimakamenurut
imamHanafitidakwajibkafarat.Namunmenurutimamyangdua
wajibuntukbayarkafarat.Karenaniatdanpuasabaginyamasih
memungkinkandanbisadilakukannamun ia tetapmakan.Dan
jika makannya setelah lewat siang hari maka wajib membayar
kafaratmenurutjumhurulama.
Dan juga jika ada seseorang yang membatalkan puasa

Ramadannyaduaatautigaharimakatiapharinyaharusdibayar
kafaratnyaatauhanyaperlumembayarsatukafaratuntuksemua
kafarat tersebut?Dalammasalah ini terdapat perbedaan.Akan
lebih bijaksana untuk membayarkan kafarat untuk tiap-tiap
harinya.DansiapapunyangmemilikihutangpuasaRamadannya
laluiatidakmengqadhanyadansudahlebihdarisatutahunmaka
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menurutpenjelasanbeberapaimam,iatelahberdosa.
Dan juga jika seseorang yang sedang membayar kafaratnya

datangbulanRamadanatauharirayaIdulAdha,makaiaharus
mengulangnya lagi dari awal setelah Ramadan dan hari raya
tersebut.Danpuasayangtelahdijalaninyatidakdihitung.
Dan juga seseorang membatalkan puasanya tanpa ada niat

untuk safar lalu setelahnya iabaruniat safardanpergimaka ia
wajib mengqadha dan juga membayar kafarat. Safar tidak
memubahkanuntukmembatalkanpuasa.Seseorangyanghendak
safartidakwajibuntukmembatalkanpuasanya.Makaseseorang
yang niat puasa dalam jangka waktu dahvi, tidak halal baginya
untukmembatalkanpuasa.Danjikaiamembatalkannyaiawajib
menggantinya.Safarmembuatpuasamenjadimubah.
DanjugajikaseseorangkehilanganakalsehatketikaRamadan

dan dia tidak bisa berpuasa. Lalu ia kembali sehat setelahnya
maka hendaknya mengqadha puasa di hari-hari ketika ia tidak
bisaberpuasa.Namunjikakehilanganakalsehatnyaitusepanjang
Ramadanmakaiaterbebaskewajibanpuasa.
Dan jika seseorang melakukan sesuatu yang membatalakan

puasasedangdialupamakapuasanyatidaklahbatal.Danjikaia
ingat bahwa dirinya berpuasa lalu ia melanjutkan makannya
karenaberfikirbahwapuasanyatelahbatal,makaiawajibqadha
namun tidak wajib kafarat. Namun jika ia tetap melanjutkan
makanpadahal tahubahwapuasanya tidakbatalmaka iawajib
qadhadankafarat.
Jika orang yang berpuasa menelan keringatnya sendiri atau

mengunyahpewarnaseutastalidankemudianmenelanpewarna
diatasnyaataumenelanairliuroranglainataumenelanairliurnya
sendiri setelah mengeluarkan dari mulutnya atau menelan sisa
makanan di antara giginya dan lebih besar dari buncis atau
menyuntikkan dirinya dengan obat hipodermik maka puasanya
menjadibataldandiaperlumembuatqadha.
Jikaseseorangmakanselembarkertasatausegenggamgaram,

sebutirgandumatauberasmentahmakapuasanyamenjadibatal.
Namun ia hanya perlu melakukan qadha. Karena memakan
segenggam garam, baik sebagaimakanan,maupun sebagai obat
bukanlah sebuahkebiasaan.Yakni itu seperti segenggam tanah.
Di sisi lain jika garam yang dimakan dalam jumlah kecil maka
kafarat juga akan diperlukan. Ini ditulis dalam buku berjudul
Eshbah. Karena sedikit garam itu digunakan baik sebagai
makananmaupunsebagaiobat.

–186 –



Jikaseorangpekerjatahubahwadiaakanjatuhsakitketikadia
bekerja untukmencari nafkah, itu (masih) tidak diperbolehkan
baginyauntukberbukapuasasebelumdiamenjadisakit.Jikadia
berbuka puasa (sebelum waktu berbuka puasa), dia harus
membuatkafarat.Untukmenghindari (harusmembuat)kafarat,
iaharusmenelanselembarkertasterlebihdahulu,(yaitusebelum
makansesuatu).Jikaseorangwanitahamilatauwanitamenyusui
merasa terlalu lemah (untuk berpuasa dan akan merasakan
kelaparan,haus,danlain-lain)makadiahanyaperlumelakukan
qadha. Seseorang yang makan dan minum dengan sembrono
tanpa uzur pada hari dari bulan Ramadan maka ia menjadi
murtad.(FatwaiFaiziyya.)
Jika seseorang mengunyah satu biji sawi maka puasa tidak

menjadibatal.Namunjikaitutertelanbaiksudahdikunyahatau
belummakapuasanyabatal.Danwajibdiqadha.
Danjugapuasaadalimabelasmacam:tigadiantaranyafardhu,

tigawajib,limaharamdanempatdiantaranyaSunnah.Puasayang
hukumnyafardhuadalahpuasaRamadan,qadhadankafarat.
Puasa yang hukumnya wajib adalah puasa untuk nazar

mu’ayan,puasauntuknazarmutlakdanpuasauntukmelanjutkan
puasaSunnahyangtelahdimulai.
Puasayanghukumnyaharamadalahpuasapadaharipertama

Idul Fitri dan empat hari Idul Adha. Hukumnya haram untuk
puasadisalahsatudarilimahariini.
Puasa yang hukumnya Sunnah adalah puasa ayyamul bidh,

puasaDaud,puasasenindankamis,puasaasyura,puasaArafah
dan hari-hari yang semisalnya. Puasa tanggal empat belas, lima
belas dan enam belas dibulan-bulan Hijriah disebut dengan
Ayyamul Bidh. Dan puasa selang seling, satu hari puasa
keesokannya tidak lalu puasa dihari berikutnya disebut dengan
puasa Daud.(Puasa Asyura adalahpuasadiharikesepuluhbulan
Muharam, bulan pertama dalam tahun Hijriah. Puasa Arafah
adalahpuasatanggalSembilandibulanDzulhijjah,yaknisatuhari
sebelumIdulAdha)

Dan juga ada sebelas manfaat berpuasa:
1-Menjadiperisaidarineraka.
2- Menjadi wasilah dikabulkannya ibadah-ibadah lain yang

dilakukan.
3-Iamenjadidzikirnyabadan.
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4-Mematahkankesombongan.
5-Mematahkanujub.
6-Menambahkekhusu’an.
7-Pahalanyaakanmasukketimbanganmizan.
8-MendapatridhoAllahute’ala.
9-Menjadiwasilahuntuksegeramasukkedalamsurgajikaia

wafatdalamkeimanan.
10-Membericahayakedalamhati.
11-Menerangiakal.
PadaharikeduapuluhsembilandibulanSyakbanhukumnya

adalahwajib untukmelihat hilalRamadandiufuk barat.Ketika
seorang muslim ahli Sunnah yang adil, yakni ia tidak pernah
melakukandosabesarmelihathilaldilangit yang tertutupmaka
wajibmenginformasikankepadahakimataupemerintah.Jikaitu
diterima maka Ramadan telah dimulai. Ramadan akan segera
dimulaiketikaseorangmuslimmelihathilalditempatyangtidak
terdapathakimdanpemerintah.Daninformasiyangdisampaikan
olehahlibid’ahtidaklahditerima.Dandiperlukanbeberapasaksi
jika langit cerah. Jikahilal tidak terlihatmaka itudianggaphari
ketigapuluhbulanSya’bandanlusabarulahRamadan.Ramadan
tidakbisaditentukanolehkalenderatauperhitunganastronomi.
Disebutkan dalamBahr,Hindiyya danQadihan, “Jika seorang
budakyangtinggaldiDarul harb daniatidakmengetahuitentang
awal Ramadan maka hendaknya menggunakan informasi pada
kalender lalu puasa selama satu bulan, dan ia mungkin sudah
mulaiberpuasa satuhari lebihawaldariharipertamaRamadan
ataupadaharikeduaataubahkanpadaharipertamaRamadanitu
sendiri.Dalamkasuspertama,diatelahberpuasaseharisebelum
Ramadandanmerayakan idul fitripadahari terakhirRamadan.
Dalamkasuskedua,diatidakmelakukanpuasapadaharipertama
Ramadandanmelakukanpuasapadahari ‘iddenganniatpuasa
pada hari terakhir Ramadan. Dalam kasus kedua itu ia telah
melakukanpuasaselamaduapuluhdelapanhariRamadankarena
itu dia harus berpuasa selama dua hari dengan tujuan qadha
setelah 'id. Dalam kasus ketiga, diragukan apakah hari-hari
pertamadan terakhirdalam sebulandimana ia telahmenjalani
puasa bertepatan denganRamadan.Karena puasa yang dijalani
pada hari-hari yang meragukan berada dalam Ramadan tidak
akanmenjadisahmakaiaharusmembuatqadhapuasaselamadua
haridalamkasusinijuga.”Olehkarenaitudapatdipahamibahwa
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orang yangmemulai berpuasaRamadanbukan setelahdia hilal
tetapimenurutkalenderyangdisiapkansebelumnyaharusmaka
mereka hendaknya berpuasa selama dua hari dengan tujuan
qadhasetelah'idulfitri.Bagaimanacaramenghitungharipertama
Ramadantelahdijelaskansecararincidibabkesepuluhdarijilid
keempatKebahagiaan Abadi.
[IbnuAbidin rahima-hullâhu ta 'menyatakan: “Dalam cuaca

mendung iftar tidak boleh dilakukan, (yaitu puasa tidak boleh
dilanggar,) kecuali seseorang yakin bahwa Matahari telah
terbenam,bahkanjikaadzan(untukmengumumkanwaktusalat
soredanwaktushalat)telahdikumandangkan.Selamaseseorang
membuat iftarsebelumwaktu ishtibakunnujum,yaitupadasaat
sebagian besar bintang muncul di langit, seseorang telah
melakukan tindakan mustahab yang disebut takjil (dan yang
berartimenyegerakaniftar).Saatmatahariterbenamdiamatidan
iftardilakukandilokasitertentu,seseorangyangberadaditempat
yang tinggi, contohnya orang yangmenggunakanmenara, tidak
boleh iftar kecuali dia tahu bahwa matahari telah terbenam.
Aturan ini berlaku juga untuk salat subuh dan sahur.” Dalam
daftar tabulasi buku-buku Tamkin tentang Astronomi, tinggi
adalah salah satu variabel dari lamanya waktu yang disebut
tamkin, (ini didefinisikan dan dijelaskan secara rinci dalam bab
kesepuluhdarijilidkeempatKebahagiaan Abadi.)Karenasemua
waktu salat telah dihitung, satu kali tamkin digunakan untuk
lokasi tertentu, yaitu waktu tamkin sepadan dengan tempat
tertinggidilokasiitu.(SilakanlihatlampiranVdarijilidkeempat
Kebahagiaan Abadi untuktabeltamkin.)Kalenderyangdisiapkan
tanpa periode tamkin yang diperhitungkan memberikan waktu
matahari terbenam beberapa menit sebelumnya (dari waktu
matahariterbenamdalamperhitunganyangperiodetamkintelah
dipertimbangkan).Mataharitampaknyatidakterbenampadasaat
matahariterbenam(tertulisdikalenderitu).Puasayangdilakukan
oleh orang-orang yang membuat iftar sesuai dengan kalender
tanpatamkinsmenjadibatal.]
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TIGA SYARAT BERQURBAN

1-Muslimyangberakaldanbaligh.
2-Orangyangbermukim.
3-Dapatmemenuhiukurannisabqurban.
Rukununtukqurbanadalahseekordombaataukambingatau

untaatausejenissapi(banteng,sapiataulembu),seekoruntaatau
sapi bisa dilakukan untuk tujuh qurban, yakni tujuh orang bisa
berqurbanbersama-samauntuksatusapiatausejenisnya.Jikaada
seseorang yangmengatakan bahwa dirinyamau ikut bergabung
makaqurbanyangkedelapanhukumnyabatal.Nisabqurbansama
dengannisabfitri.
[Seperti yang dinyatakan oleh Ibnu Abidin ‘rahimahullahu

taala’jikabagiandarisalahsatumerekakurangdarisatupertujuh,
tidaksatupundariqurbantersebutdiperbolehkan.Olehkarena
itu diperbolehkan bagi yang kurang dari tujuh orang untuk
berkumpul bersama untuk qurban. Sah hukumnya untuk
berpartisipasi selama pembelian. Meskipun sah untuk
berpartisipasi setelah pembelian juga namun lebih baik
berpartisipasi sebelum pembelian. Seseorang dapat melakukan
qurbandalamkemitraandenganoranglaindenganmembelidari
satu-tujuh ke enam-tujuh dari sapi jantan (atau lembu) yang
dimilikiolehorangyang terakhir.Merekaberbagidagingdalam
rasiolangsungdenganmitranyatersebut.Jikasalahsatudarimitra
meninggal,hukumnyasahjikaahliwarisnyamengatakan(kepada
mitra lain), "Lakukan Qurban atas namanya dan atas anda
sendiri." Karena itu merupakan tindakan Qurbat untuk
melakukanQurbanatasnamaseorangMuslimyangsudahmati.
Jika ahli waris tidak mengatakan demikian, qurban mitra yang
telahwafattidakakanmenjadiqurbatdantidakadamitraqurban
yangakanmenjadisah.Jikasalahsatumitraitukafirataujikaia
bergabungdengankemitraan (hanya)untukdaging,maka tidak
ada mitra qurban yang diperbolehkan. Karena masing-masing
pasangan harus membuat niat untuk Qurbat. Niat orang yang
tidakberimanadalahbatil(bataldantidakberlaku).Danuntuk
membuat niat hanya untuk makanan, maka di sisi lain itu
bukanlah(tindakan)qurban.Demikianjugajikasalahsatumitra
membuatniatuntukQurbantahuninidanyanglainmembuatniat
untukqurban tahundepan,makaniatyang lainhukumnyabatil
(batal demi hukum) dan daging yang jatuh kemereka menjadi
tetawwu '[sedekah], danmereka harus membagikannya kepada
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orang miskin. Niat yang dibuat oleh orang yang pertama
hukumnyaadalah sah, tetapikemudiandia tidakbisamemakan
dagingnya.Karenadagingharusdisalurkansebagaisedekahtelah
menyebar ke seluruhdaging.Qurbat yang telah diniatkan tidak
harus menjadi qurbat yang wajib. Qurbat yang bersifat sunnah
ataunafila punbisadilakukan.Ataumungkin jugaqurbat yang
terdiri dari berbagai tindakan wajib. Juga diperbolehkan untuk
menjadiaqiqahuntukanakkecilatauorangdewasa.(Silakanlihat
paragraf terakhir dari bab keempat dari jilid kelima dari
Kebahagiaan Abadi Aqiqah.) Karena aqiqah adalah qurban
seorangyangdilakukansebagai tanda terimakasihkarena telah
diberkatidenganbayiyangbarulahir.Selainituperjamuanmakan
malam di mana umat Islam dihibur untuk merayakan kinerja
nikah (kontrak pernikahan dibuat dengan cara yang ditentukan
olehIslam,danyangdijelaskansecararincidalambabkeduabelas
dari jilid kelima Kebahagiaan Abadi) adalah semacam terima
kasih dan qurbat yang sunnat. Hal paling baik yang harus
dilakukanadalahagar semuamitramembuatniatuntukqurban
‘id.Membunuhbinatanguntukaqiqahbukanlahtindakansunnah
diMazhabHanafî. Ini adalahmustahab ataumubah. Tindakan
mustahabadalahqurbat.Tindakanmubahjugamerupakanqurbat
ketika dilakukan dengan niat dari ucapan syukur. Ada banyak
tindakan adat lain yang menjadi tindakan ibadah karena niat.
Mubah jugamenjadi tindakan taat ketika niat seseorang dibuat
itu.Buku-bukuberbahasaArabyangberjudul'Uqudud durriyya
dan Durrul mukhtar memberikan informasi terperinci tentang
membunuh(denganjugulasi)seekorhewanuntukAqiqah.]
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RUKUN HAJI ADA TIGA:

1-Niatmelakukanhajiketikamasukihram.
2-BermuqimdiArafah.
3-MelaksanakantawafziyaratdiKa’bah.
Awalwaktu untuk bermuqim diArafah adalah antara siang

hari tanggal sembilah Dzulhijjah sampai pagi. [Jika anda
bermuqim satu hari lebih awal atau satu hari lebih lebih lama
makahajiandaakanmenjadibatil.ParawahabimerayakanIdul
Adhaqurbansatuharilebihawaltanpamelihathilalsebelumnya.
Barang siapa yang tidak melaksanakan waqaf di Arafah pada
waktuyangtelahdilakukanmakahajitersebuttidaklahsah.]

AdatujuhmacamtawafdiKa’bah:
Pertama,Tawafziarah.
Kedua,tawafumrah,(duadiatasinihukumnyafardhu).
Ketiga,tawafqudumyangbersifatSunnah.
Keempat,tawafwada’.
Kelima,nazartawafyanghukumnyawajib.
Keenam,tawafnafilah.
Ketujuh,tawaftatawu’yanghukumnyamustahab.
Berniat ihram untuk melaksanakan haji hukumnya adalah

fardhu. Dan memakai kain ihram hukumnya Sunnah. Dan
diwajibkanuntukmenjauhipakaian-pakaianyangberjahit.

Danjugaadadelapansyaratagarhajimenjadifardhu:
1-Muslim.
2-Baligh.
3-Berakal.
4-Sehat.
5-Bukanseorangbudak.
6-Hartayangadalebihdarikeperluanprimer.
7-Datangnyawaktuhaji.WaktuhajiadalahhariArafahdan

empathari‘id.Waktuperjalananhendaknyadihitungjuga.
8-Adanyaseorangsuamiatauorangyangharamdinikahkan

baginyayaknimahramuntukwanitayangsedangsafar.[seseorang
yangmemilikikedelapansyaratinimakahukumnyafardhuuntuk
pergi hajiminimal satu kali seumur hidup.Dan jika telah pergi
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beberapa kali maka sisanya itu hukumnya nafilah. Arti dari
Ibadah Nafilah adalah ibadah yang dilakukan atas kehendak
sendirimeskipunbukanmerupakanfardhuatauSunnah.Pahala
ibadahnafilahadalahsebesarsetetesairyangadadisampinglaut
yangmerupakanpahala.Paraalimulamatidakmemperbolehkan
bagi seseorangyang tinggaldinegara jauhuntukpergihaji lagi.
Abdullah Dahlawi ‘quddisa sirruh’ menjelaskan dalam maktub
keenam puluh tiga, “Dalam perjalanan yang untuk melakukan
haji, sebagian besarmustahil untukmelakukan tindakan ibadah
dengansangatbenar.Dalamhalini,ImamRabbani'rahmatullâhi'
alaih 'menyatakandalamseratusduapuluhtigadanseratusdua
puluhempatsuratnya(dalamvolumepertamadarikaryanyayang
diberkati berjudulMaktubat) bahwa ia tidak setuju untukpergi
(dalam perjalanan) untuk tujuan membuat umrah atau nafila
haji."

LIMA PULUH EMPAT FARDHU

SeoranganakmenjadiseorangMuslim ketikaiamencapaiusia
pubertas,danbegitujugaseorangnon-Muslimyangmengucapkan
Kalimat tauhid, yaitu, “Laa ilaha illAllah Muhammadur
rasulullah"sertapercayaapayangdimaksuddenganucapannya.
Semua dosa yang dilakukan oleh non Muslim sampai saat itu
diampuni seketika olehAllahu te’ala.Namun  kedua orang ini,
seperti halnya Muslim lainnya, harus menghafal keenam dasar
imanyangdisebutAmantu(rukuniman)secaramenyeluruh,lalu
setiap mereka ada waktu hendaknya mempelajari makna dan
mempercayainya, lalu berkata, “Saya percaya (fakta) bahwa
seluruh Islam, yaitu semua perintah dan larangan (secara
menyeluruh) telah dinyatakan oleh Allahu te’ala.” Kemudian
setiap kali mereka memiliki waktu dan keadaan yang
menguntungkan,merekajugaperlumempelajariyangfarz,yakni
perintah,danyangharam,yaknilarangandiantarasemuaajaran
Islamyangberkaitandenganperilakuetisdanperilakudansituasi
baru yang mereka hadapi. Jika mereka menyangkal, tidak
mempercayai atau mengolok-olok fakta bahwa masih perlu
mempelajariajaran-ajaraninidanbahwaitusemuaadalahfardhu
untuk melakukan salah satu dari ibadah tersebut dan untuk
menghindari salah satu dari yang haram, maka mereka akan
menjadi murtad (pemberontak, murtad). Dengan kata lain
seseorang yang mengejek salah satu dari ajaran ini, contohnya
parawanitamenutupi dirimereka (dengan cara yang diajarkan
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oleh Islam, maka mereka menjadi seorang murtad. Selama
seorangyangmurtad tersebut tidakbertaubatdari sesuatuyang
membuatkemurtadanmereka,makatidakakanmenjadiseorang
muslim dengan mengatakan, “La ilaha illAllah” lalu dengan
melakukan beberapa perintah Islam seperti melakukan salat,
puasa, pergi haji atau dengan melakukan perbuatan baik atau
tindakan amal. Mereka juga tidak akan menuai manfaat atas
perbuatanbaikmerekanantidiakhirat.Merekaharusmenyesali
danbertaubatdariapa-apayangmerekatolakpercayai.
Paraalimulama telahmenentukan limapuluhempat ibadah

fardhuyangharussetiapmuslimpelajari,percayaidanikuti,

Limapuluhempatfardhu-fardhuituadalah:
1- Mengetahui bahwa Allahu te’ala itu satu, dan tidak

melupakanhaltersebut.
2-Makandanminumdarisesuatuyanghalal.
3-Berwudhu.
4-Mengerjakansalatlimawaktuketikamasukwaktunya.
5-Mandiwajibdarihaidataujunubketikaakanmelaksanakan

salat.
6- Mempercayai bahwa rejeki seseorang ditanggung Allahu

te’ala.
7-Memakaipakaianbersihyanghalal.
8-BekerjadanbertawakalkepadaAllah.
9-Berbuatqonaah.
10-BersyukurkepadaRabbatasnikmatyangtelahdiberikan.

Yaknimenggunakannikmat-nikmattersebutpadatempat-tempat
yangtelahdiperintahkan.
11-MenerimasegalaqadhayangtelahditentukanAllahute’ala.
12-Bersabaratasujiandancobaan.Yaknitidakberontak.
13-Bertaubatdarisegaladosa.[Beristighfarsetiaphari]
14-Beribadahdenganikhlas.
15-Mengetahuimanusiadanjinsetanadalahmusuh.
16-MemegangAl-Quranal-Karimsebagaipedoman.Meridhoi

segalahukumyangditentukan.
17- Mengetahui bahwa kematian adalah benar dan

mempersiapkannya.
18-MencintaiapayangdicintaiAllahute’aladanmenjauhiapa-
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apayangdibencinya.[InidisebutHubbfillahdanbughdifillah]
19-Berbuatbaikkepadakeduaorangtua.
20-Amarma’rufnahiymunkar.
21-Berkunjungkesaudarakerabat.
22-Tidakberkhianatkepadaamanah.
23- Selalu menjauhi perbuatan-perbuatan haram dan takut

kepadaAllahute’ala.
24-MentaatiAllahute’aladanrasul-Nya.Yaknimelaksanakan

segalaperintahnyadanmenjauhisegalalarangannya.
25-Menjauhisegalaperbuatandosadansibukdenganibadah.
26- Tidak melawan pemimpin dan hukum-hukum yang

berlaku.
27-Bertafakurdarialam.
28-BertafakuratasadanyaAllahute’ala,yaknimelaluisifat-

sifat-Nyadanmakhluk-makhluk-Nya.
29-Menjagalisandariperkataanharamdanburuk.
30-Menjernihkanhatidarikecintaandunia.
31-Tidakmengejeksiapapun.
32-Tidakmelihatsesuatuyangharam.
33-Jujurdalamsetiapperkataan.
34- Menjaga telinga dari mendengarkan sesuatu yang dosa

sepertiperkataan-perkataanburukdanmusik-musikinstrument.
35-Belajarsegalasesuatuyangfardhudanharam.
36- Jujur dalam menggunakan timbangan dan alat-alat

sejenisnya.
37-SelalutakutbahwakitabelumbebasdariazabAllahute’ala.
38-Memberikanzakatkepada fakirmiskinyangmuslimdan

membantunya.
39-TidakputusasaatasrahmatAllahute’ala.
40-Tidakmengikutihawanafsu,yaknikeinginanyangharam.
41- Memberi makan kepada seseorang yang kelaparan dan

mengharapkanridho-Nya.
42- Bekerja untuk mendapatkan rejeki yan cukup [yakni

sandang,pangandanpapan]
43-Membayarkanzakathartanyadanushrdaripertaniannya.
44-Tidakberjimakketikasedanghaiddannifas.
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45-Mensucikanhatidaridosa-dosa.
46-Menjauhidarisifatsombong.
47-Menjagahartayatimyangbelumbaligh.
48-Tidakmendekatianak-anakmuda.
49- Melaksanakan salat lima waktu tepat waktu dan tidak

meninggalkannyauntukdiqadha.(tidakmenundanyahinggaakhir
waktu)
50-Tidakmengambildengandzalimhartaseseorang.
[Memberikanuangmaharkepadawanitayangdiceraikannya

pun merupakan hak dari seseorang. Jika tidak memberikannya
makaazabdiduniadandiakhiratakankeras.Hakseseorangyang
palingpentingdanazabnyapalingbesar(jikatidakdilaksanakan)
adalah tidak berbuat amar ma’ruf kepada sanak saudara dan
orang-orang dibawah tanggungannya. Yakni tidak mengajarkan
Islamkepadamereka.Danbarangsiapayangmenjegahnyadari
belajaragamanyadanagamaseluruhmuslimdanjugamenjegah
ibadah-ibadah yang hendak dilakukan dengan siksaan atau
penipuanmakadiketahuibahwaorangtersebutadalahkafir.Dan
begitu juga perusakan yang dilakukan orang-orang yang tidak
bermazhabdanparaahlibid’ahkepadaitikadahliSunnah.]
51-TidakberbuatsyirikkepadaAllahute’ala
52-Menjauhidariperbuatanzina.
53-Tidakminumanggurdanminumanberalkohol.
54-Tidakbersumpahpadakebohongan.
[Wine,anggurdansemuaminumanberalkohollainnyaadalah

qabanajasat,(salahsatudariduajenisnajâsatyangdidefinisikan
dan dijelaskan secara terperinci dalam bab keenam dari jilid
keempatbukuKebahagiaan Abadi.)Hal iniditulisdalambuku-
bukuberjudulBahr-ur-raiq danIbni Abidin bahwaketikaairdan
tanah bercampur satu sama lain maka lumpur yang dihasilkan
akanbersih ketika salah satu dari dua bahan itu bersih, dan ini
adalahperkataanyangsahih,danbahwafatwakonklusifitusesuai
denganijtihâdini.Meskipunadaulamayangberpendapatbahwa
fatwaitudzaif,dantertulisdalamIbnu Abidin dandalamHadiqah
bahwa dalam pendapat itu mungkin terdapat haraj (kesulitan).
Oleh karena itu jika zat dicampur dengan alkohol untuk
mendapatkanbahanyangbertujuanseperticolgone,pernis,obat-
obatan beralkohol dan pewarna itu bersih, maka campurannya
juga akan bersih. Itu ditulis dalam komentar yang dibuat oleh
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Suleymhan bin Abdullah Shi'ridi ‘rahmatullahi taala'alaih' ke
Molla Halil Shi'ridi 'rahmatullâhi taala' buku berjudul al-
Ma'fuwatthat yang berlaku dalam mazhab Syafii juga. Mereka
tidakakanmencegahsalat(darimenjadisah)jikaadaharajdalam
membersihkannya. Secara teoritis bersihnya cairan ini karena
haraj (dalam membersihkannya), tidak diperbolehkan
meminumnya kecuali ada lebih baik untuk melakukannya.
Minumanberalkoholtidakpernahbersih.Karenaalkoholdalam
minuman ini telah dicampur dengan bahan lain bukan untuk
memenuhi kebutuhan tetapi untuk kesenangan. Apa pun yang
diolesi dengannya menjadi najis juga. Hukumnya selalu haram
untukminumtanpaadanyadarurat.]

PERKARA DOSA-DOSA BESAR

Dan juga ada banyak jenis dosa-dosa besar. Berikut adalah
tujuhpuluhduadiantaranya:
1-Membunuhseseorangsecaratidakadil.
2-Berzina.
3-Sodomi,haramdisetiapagama.
4-Minumanggurdanminumanberalkoholsejenisnya.
5-Mencuri.
6-Memakainarkotikauntukkesenangan.
7- Mengambil harta orang lain dengan paksa. Melakukan

pemerasan.
8-Bersyahadatdiataskebohongan.
9-MakandidepanorangmuslimyangsedangpuasaRamadan

tanpaadanyauzur.
10-Memakanriba,yaknimengambilbunga.
11-Banyakbersumpah.
12-Berbuatburukdanmelawankeduaorangtua.
13- Memutus tali silaturrahmi dari saudara kandung dan

saudara.
14-Kaburdarimusuhdanmeninggalkanmedanperang.
15-Memakanhartaanakyatimtanpaizin.Dinyatakansebagai

berikut menjelang akhir dua ratus dan halaman keenam puluh
enam(edisikesepuluh)darijilidkelimabukuKebahagiaan Abadi:
“Pengurus anak yatim tidak dapatmembayar hutang almarhum
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denganhartayatimtersebut.Diajugatidakdapatmembayarzakat
fitrahanakyatimpiatuataumelakukanQurbanuntukanakyatim
(diluardariwilayahanakyatim).Tapiayah(anakyatim)tersebut
bisa. Jika pengurus menjadi membutuhkan, ia dapat
memanfaatkan harta anak yatim, tetapi ia tidak dapat
menyumbangkannyakepadaoranglain."
16-Tidakmengukurtimbangandanukurannyadenganbenar.
17-Salatsebelummasukwaktuatausetelahkeluarwaktu.
18-Membuatpatahhatiseorangmukmin.
19-MengatakanperkataanyangtidakdisampaikanRasulullah

‘shallallahualaihiwasalam’danbersandarkepadanya.
20-Mengambilsuap.
21-Menjauhkanpersaksianyangjujur.
22-Tidakmembayarkanzakathartanyadanushrnya.
23- Tidak mencegah perbuatan munkar, orang yang sedang

melakukandosaketikaiapunyakesempatan.
24-Membakarhewanhidupdiatasapi.
25-LupacaramembacaAl-Quransetelahiamempelajarinya.
26-BerputusasadarirahmatAllahute’ala.
27-Berkhianatkepadamanusia,baikitumuslimataukafir.
28-Makandagingbabi,hukumnyaharam.
29- Tidak mencintai dan menyukai salah satu dari sahabat

Rasulullah‘shallallahualaihiwasalam’.
30- Melanjutkan makan ketika perut sudah kenyang,

hukumnyaharam.
31-Untukparawanita,menjauhdarisuami(tanpaadaalasan

yangbaik).
32-Untukparawanita,berkunjungkesuatutempattanpaizin

suami.
33-Mengatakansesuatuyangburukkepadawanitayangbaik-

baik.
34-Mengadudomba.
35- Menampakkan auratnya kepada orang lain yang bukan

mahram. [Untuk laki-laki antara perut dan lutut. Dan untuk
perempuan, seluruh tubuh kecuali telapak tangan dan wajah.]
Jugamelihatauratoranglain.
36-Memakan atau memberi makan bangkai hewan. Hewan
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yang dipotong tidak sesuai dengan yang diajarkan agama juga
merupakanbangkai.
37-Berkhianatkepadaamanah.
38-Ghibahterhadapmuslim.
39-Dengkidaniri.
40-BerbuatsyirikterhadapAllahute’ala.
41-Berbohong.
42-Sombong,melihatsuciterhadapdirisendiri.
43-Bagiorangyangsedangsekarat,mencabuthakwarisdari

seseorang.
44-Pelit.
45-Cintakepadadunia(kepadasesuatuyangharam).
46-TidaktakutkepadaazabAllahute’ala.
47-Tidakmengharamkansesuatuyangharam.
48-Tidakmenghalalkansesuatuyanghalal.
49-Percayakepadaperamal tentangkeberuntungandanhal-

halyanggaib.
50-Murtad.
51-Melihatkewanitadanperempuanlaintanpaadauzur.
52-Memakaipakaianlaki-lakibagiperempuan.
53-Memakaipakaianperempuanbagilaki-laki.
54-BerbuatdosadiKa’bah.
55- Mengumandangkan adzan dan salat sebelum masuk

waktunya.
56- Tidak patuh dan melawan kepada perintah dan aturan-

aturanpemerintah.
57-Menyamakan anggota tubuh istri dengan anggota tubuh

ibunya.
58-Menyumpahiibudariistri.
59-Mentargetkansenjatakepadaseseorang.
60-Makandanminumsisaanjing.
61- Menjelekkan seseorang tentang kebaikan yang pernah

dibuat.
62-Memakaisuterabagilaki-laki.
63- Bersikeras diatas kebodohan. [Tidak mau mempelajari
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itikad ahli Sunnah, fardhu-fardhu, haram-haram dan ilmu yang
pentinglainnya.]
64-BersumpahdiatassesuatuselainAllahute’alaatauselain

namayangdiajarkanolehIslam.
65-Menjauhiilmu.
66- Tidak memahami bahwa kebodohan adalah sebuah

musibah.
67-Terusmenerusmelakukandosa-dosakecil.
68-Tertawaterbahak-bahak.
69-Masihdalamkeadaanjunubketikawaktusalatsudahakan

selesai.
70-Mencampuriistrinyayangsedanghaidataunifas.
71-Bernyanyi.Bernyanyinyanyianyangburuk.Menggunakan

alat-alatmusik.
MirzâMazhariJaniJanan‘rahimahullahutaala’,salahsatudari

ulama Islam terbesar India, dalam bukunya yang berjudul
Kalimati tayyibat dalam bahasa Persia menyatakan sebagai
berikut: “(Olehparaulama Islam)adalahpernyataanyang jelas
bahwaharamhukumnyauntukmemainkansegalajenisalatmusik
atau mendengarkannya. Ada pernyataan ilmiah bahwa seruling
adalah satu-satunya instrumen yang makruh untuk dimainkan,
sedangkanhukumnyamubah(diizinkan)untukbermaindrumdi
sebuah pesta pernikahan. [Karena Al-Qur'an al-kerim sedang
dibaca ataudibacadenganmerdu atau adzandilakukandengan
merdu, itu haram jika artinya diubah atau fonem diulangi
(sehinggamengubahartinya).Halinidinyatakansebagaiberikut
dalam buku yang berjudul al-Fiqhu 'alal Mazhabul arba'a:
“Adalah haram untuk melakukan adzan dengan melodi. Tidak
diperbolehkan mendengarkan pertunjukan seperti itu.” Itu
disebut taghanni atau sima’ untuk membaca (atau melafalkan)
ucapanyangproporsionaldengansuarayangproporsional.

Taghanniadalahmembacasesuatudenganmelodiyangindah
didengar.AdaduamacamtaghanniuntukmembacaAl-Quranal-
Karim,adzan,mauliddannasyid-nasyidlain:
1- Yang hukumnya Sunnah, taghanni yang ada pahalanya.

Membaca sesuai hukum tajwid. Taghanni yang seperti ini
memberikankekuatankepadahatidanruh.
2- Yang terlarang, taghanni yang haram. Dan ini dilakukan

dengan tangga-tangga melodi dan musik. Taghanni seperti ini
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merusak huruf dan kalimatnya.Dan jugamengubahmaknanya.
Melodi yang dibawakanmemang indah dan disukai oleh nafsu.
Danbisamembuatsedihataumembuatlompatorang-orangyang
mendengarnya. Dan mereka tidak paham dengan artinya. Hati
danruhnyatidakterlepasdarigafletdanpenyakit.
DalamTargibus salat halamanke162danBariqa jilidkedua

halaman 1342 danHadiqa jilid kedua halaman 589 disebutkan,
“Jangalahengkaumenaikihewanyangdihiasidenganbeldengan
tujuan untuk kesenangan diri sendiri, dan hukumnya adalah
makruh. Karena bel adalah instrument musik setan. Malaikat
rahmat tidakakanmendekatikarapanyangdipasangibel.”Dan
bolehmemasangnyadengantujuanbisnisataukemaslahatan.
Menurutjumhurulamahukumnyaadalahharamjikalaki-laki

atau perempuan membaca puisi-puisi yang tidak sesuai dengan
agamadan akhlaq, dan jugamembacapuisi yang sesuai dengan
keduanya namun ditempat dimana laki-laki dan perempuan
bercampur dengan adanya minuman alkohol dan musik-musik,
atau juga diradio atau type (hukumnya sama). Puisi-puisi yang
sesuaiagamadanakhlaqhendaknyadibacaditempat-tempatyang
sesuai juga.Ketika itumembawakelembutankepadahatimaka
menjadi sebab turunnya rahmat Allahu te’ala. Beberapa alim
ulamajugatidakmenginginkannyanyianyangmubah.Walaupun
merekatidakmenyukainyakarenatidakcocokdengansifatalami
merekadantidakbisamenikmatinyasekalipun,tapimerekatidak
melarang dan mengingkari nyanyian tersebut. Membaca Al-
Quran,maulid,nasyiddansalawatditempat-tempatyangburuk
hukumnyaadalahharam.Sedangkanmembacanyademihiburan
dankesenanganhukumnyakufur.DalamDarul Ma’arif halaman
ke6disebutkan,“Instrumenmusik,suaraperempuandanlaki-laki
adalahghina(musikharam).Danpuisidannyanyianyangtidak
terdapat didalamnya suara-suara yang seperti ini hukumnya
mubah.”
72-Bunuhdiri,yaknimembunuhdirisendiri,danmembunuh

oranglainadalahdosayanglebihbesar.Danakanmendapatazab
nerakadikuburnanti.Dosanyaakandiampuni jika iabertaubat
sebelum mati. Dan tidak akan menerima azab dikubur. [Agar
taubat atas salat-salat yang ditinggalkan menjadi sah maka ia
harus mengqadhanya terlebih dahulu. Seseorang yang sudah
memulai mengqadhanya maka ia sudah berniat untuk
melakukannyahinggaakhirhayatnya.Dansebagaigantinyamaka
hutang qadhanya akan diampuni. Begitu juga bagi orang kafir
yangmasuk Islamatauorangyangmenyimpangyangbertaubat
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dari ibadah-ibadah bid’ahnyamaka ia telah berniat untuk tidak
melakukan perbuatan-perbuatan buruknya lagi. Dan sebagai
balasanuntukniattersebutmakasemuadosanyaakandiampuni.

AURAT ANGGOTA TUBUH DAN
PEREMPUAN YANG MENUTUPI DIRINYA

Dalam Ashiatul Lamaat (ditulis oleh Abdul Haq Dahlawi
‘rahimatullahtaala’958H[1551M]–1052H[1642M]),dibagian
awalbabNikahdisebutkan:
1- Dari Abu Hurairah ‘radhiallahu anhu’, seseorang datang

kepada Rasululllah ‘shallallahu alaihi wassalam’ lalu berkata,
“Saya inginmenikah dengan seorang gadis dari kaumAnshar.”
Beliau bersabda, “Lihatlah perempuan itu (terlebih dahulu)!
Karena pada mata-mata kaum Anshar ada sesuatu.”Hadistditulis
dalam kitab Muslim. Melihat perempuan yang akan dinikahi
adalahSunnahwalaupunsatukali.
2- Dari Abdullah binMas’ud ‘radhiallahu anhu’, Rasulullah

‘shallallahualaihiwassalam’bersabda,“Bagi para istri, janganlah
kalian menceritakan apa yang kalian lihat dari kecantikan dan
kebaikan dari wanita yang kalian jumpai! Nanti para suami
seakan-akan melihat wanita tersebut.” Hadist ini tertulis dalam
Bukhari danMuslim.
3- Dari Abu Said Hudri ‘radhiallahu anhu’, Rasulullah

‘shallallahualaihiwassalam’bersabda.“Para laki-laki janganlah
melihat aurat para laki-laki juga, dan perempuan juga janganlah
melihat aurat para wanita.” Darisiniterlihatbahwalaki-lakiyang
melihataurat laki-lakidanperempuanmelihatauratperempuan
hukumnyaadalahharam,sepertiharamnyalaki-lakiyangmelihat
aurat perempuan dan perempuan yang melihat aurat laki-laki.
Auratlaki-lakibagilaki-lakidanperempuanadalahantaraperut
danlutut.Danauratperempuanuntukperempuanjugasepertiitu.
Sedangkanauratperempuanuntuklaki-lakiasingadalahseluruh
anggotatubuhkecualiwajahdantelapaktangan.Olehkarenaitu
perempuanjugadisebutdenganaurat.Melihatwajahperempuan
asing baik itumuslim atau kafir dengan syahwat adalah haram,
dan juga haram untuk melihat aurat-aurat walaupun tanpa
syahwat.
4- Dari Jabir bin Abdullah ‘radhiallahu anhu’ Rasulullah

‘shallallahu alaihi wassalam’ bersabda, “Janganlah kalian
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menginap dirumah seorang wanita asing!”
5- Dari Akabe bin Amir ‘radhiallahu anhu’, Rasulullah

‘shallallahualaihiwassalam’bersabda,“Janganlah kalian menetap
di kamar sendirian dengan wanita asing! Seorang wanita yang
menetap di kamar dengan saudara suaminya (ipar) atau anaknya
iparnya tersebut maka ia akan diseret hingga meninggal.” Yakni
perbuatan itu menyebabkan fitnah. Maka harus sangat dijauhi.
HadistinitertulisdalamBukhari danMuslim.
6- Dari Abdullah bin Mas’ud ‘radhiallahu anhu’ Rasulullah

‘shallallahu alaihi wassalam’ bersabda, “Badan wanita adalah
aurat.” Yakniwajidditutupi.“Ketika seorang wanita pergi keluar
rumah maka setan selalu melihatnya.” Yaknimerekamemasang
jebakankepadalaki-lakiuntukberbuatdosa.
7- Dari Burayda ‘radhiallahu anhu’ Rasulullah ‘shallallahu

alaihi wassalam’ bersabda kepada sayyidina Ali, “Wahai Ali!
Palingkanlah wajahmu jika engkau melihat wanita. Dan janganlah
melihatnya kembali! Walaupun pandangan pertama bukanlah
sebuah dosa namun kembali melihatnya adalah dosa.”
DiriwayatkanolehAbuDauddanDarimi.
8- Dari Ali ‘radhiallahu anhu’ Rasulullah ‘shallallahu alaihi

wassalam’ bersabda,“Wahai Ali! Janganlah membuka pahamu.
Dan jangan melihat paha seseorang yang sudah meninggal atau
masih hidup!” HadistinidiriwayatkanolehAbuDauddanIbnu
Majah.Dari sinidapatdipahamibahwamelihataurat seseorang
yang sudahmeninggal samadenganmelihatkepadayangmasih
hidup. [Dan juga harus menjauhi dari memandang aurat para
olahragawanatauperenang.]
9- Dari Abdullah bin Omar ‘radhiallahu anhu’, Rasulullah

‘shallallahu alaihi wassalam’ bersabda, “Janganlah kalian
membuka aurat kalian! [Yakni jangan pula membuka ketika
sedangsendiri!]karena ada yang tidak pernah pisah dari sisi kita.
Maka malulah kepada mereka dan hormatilah!” Merekaadalah
malaikat yang disebut dengan Hafadhah, mereka menjaga
manusia dari jin dan pergi menjauh ketika sedang ditoilet dan
berjima’.
10- Dari Ummu Salamah, kami sedang bersama Rasulullah

‘shallallahu alaihi wassalam’ dan Maimunah ‘radhiallahu anha’.
IbnuUmmiMaktub‘radhiallahuanha”memintaizinlalumasuk
kedalam.Rasulullah‘shallallahualaihiwassalam’melihatitudan
bersabda, “Sembunyilah di belakang tirai!” Lalu aku berkata,
“Bukankahdiaitubuta?Yaknitidakbisamelihatkita.Lalubeliau
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kembali bersabda,“Apakah kalian juga buta?” Dan tidak akan
melihat mereka?]Yakniwalaupuniabutanamunkaliantidaklah
buta.HadistinidisampaikanolehImamAhmad,TirmizidanAbu
Daud ‘rahimahumullah taala’.Makamenurut hadist ini seorang
wanita tidak diperbolehkanmelihat aurat laki-laki sebagaimana
haramnya laki-laki yang melihat wanita asing. Dan imam dari
empat mazhab kita ‘rahimahumullah taala’ dengan mengkaji
hadist-hadistlainmengatakanbahwamerupakansebuahkesulitan
bagiwanitauntuktidakmelihatkepaladanrambutseoranglaki-
laki asing. Maka perintah-perintah yang sulit untuk dilakukan
disebutdenganAzimah.Bagiwanitaauratlaki-lakiadalahantara
perutdanlutut.Danmudahuntuktidakmelihatkesana.Danitu
disebutdenganRukhsah.
[Dapat dilihat bahwaAzwajaTahirat ‘radhiallahu anhu’ dan

parasahabat ‘radhiallahuanhum’selaluberamaldenganazimah
danmenjauhirukhsah.Perkataanorang-orangInggrisdanzindiq
yang menyatakan bahwa dahulu para wanita tidak menutupi
dirinyaketikazamanRasulullah‘shallallahualaihiwassalam’.Dan
dulu tidakadapenutupanaurat seperti zaman sekarang.Aisyah
‘radhiallahu anha’ pun keluar rumah dengan kepala terbuka.
Menutupauratsekaranginiadalahhasilbuatanparaahlifiqih,itu
adalahhanyasuatutuduhan.Benardahulumenutupauratbelum
diperintahkan. Namun pada tahun hijriah ketiga dan kelima
diperintahkanlah wanita untuk menutupi auratnya. Babanzada
AhmadNaimBeghmenulisbahwaayat tentanghijabturuntiga
kalidalamTajrid sarih terjemesi halamanke118.]
11-Salahsatudaritabiin,BehzbinHakimmengabarkandari

ayah dan kakeknya. Rasulullah ‘shallallahu alahi wassalam’
bersabda, “Tutuplah aurat-aurat kalian! Dan jangan tunjukan
kepada selain istri dan jariyya (budak-budak perempuan) kalian!
Ketika sedang sendirian pun malulah kepada Allahu te’ala!”
HadistinidiriwayatkanolehTirmidzi,AbuDauddanIbnuMajah
‘rahimahumullah taala’. Jariyya berarti Mulku yamin. Yang
artinya harta tangan kanan. Karena ketika membeli ia dengan
tangankanandandibayardengannya.
12- Dari Omar Al-Faruq ‘radhiallahu anhu’, Rasulullah

‘shallallahualahiwassalam’bersabda,“Jika seorang laki-laki yang
berduaan saja (halwat) dengan seorang wanita asing maka yang
ketiganya adalah setan.” Diriwayatkan oleh Tirmizi. [Berdua-
duaan (halwat) dengan seorang wanita atau lebih dalam suatu
ruangan tertutup hukumnya adalah haram. Ibnu Abidin
mengatakanketikasedangmenjelaskantentangmenjadiseorang
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imam,“Namunjikaadalaki-lakiatauseorangwanitamahramlain
makabukantermasukhalwat.”]
13- Dari Jabir bin Abdullah ‘radhiallahu anhu’, Rasulullah

‘shallallahu alahi wassalam’ bersabda, “Janganlah kalian
mendekati istri orang yang suaminya sedang pergi jauh! Karena
setan berkeliaran diurat-urat nadi kalian.” Lalu ketika para
sahabat bertanya, “Apakah mereka juga berkeliaran diurat
nadimu wahai Rasulullah?” Beliau menjawab, “Ya mereka
berkeliaran. Namun Allahu te’ala membantuku dan
menjadikanya muslim. Lalu ia menyerah kepadaku.” Hadist ini
diriwayatkanolehTirmizi‘rahimahullahanhu’.
14-DariUmmuSalamah‘radhiallahuanha’bahwaRasulullah

‘shallallahualahiwassalam’beradadisampingku.Danbudakdari
saudaraku Abdullah bin Abi Umayyah pun bersama kami
diruangan. Dan ternyata budak ini bersifat seperti perempuan
(banci). Maka ketika Rasulullah ‘shallallahu alahi wassalam’
melihat dan mendengar sifatnya tersebut bersabda, “Janganlah
kalian masukkan budak-budak seperti ini kerumah kalian!”
Hadist initertulisdiBukhari danMuslim.Banciadalahlaki-laki
yangmenyerupaiperempuandarisifat,gerakgerik,perkataandan
bentuknya. Maka barang siapa yang melakukan hal seperti ini
adalahterkutuk.Danhadistnyaadalah“Semoga Allah melaknat
laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai
laki-laki.” Hadistinijugamasukkategoriuntukperempuanyang
memakaipakaiansepertilaki-lakidanmencukurrambutmereka
seperti mereka, dan juga laki-laki yang memanjangkan rambut
danberhiassepertiperempuan,tanpaadanyahaldarurat.
15-MiswarbinMahreme‘radhiallahuanhu’lahirpadatahun

kedua Hijriah. Dia adalah anak dari saudar perempuan
AbdurrahmanbinAuf.Diaberkata,“Akusedangmembawabatu
besar.Laludijalanpakaiankujatuhketanahdantidaksempataku
ambil kembali. Rasulullah ‘shallallahu alahi wassalam’ melihat
keadaanku ini dan bersabda, “Angkat kembali pakaianmu!
Jangan keluar rumah dalam keadaan telanjang!” Hadist ini
diriwayatkan oleh Muslim. Hadist ini melarang laki-laki dan
perempuan untuk tidak memakai pakaian terbuka di jalanan,
pantaidanlapanganolahraga.
16- Dari Abu Umamah ‘radhiallahu anha’, Rasulullah

‘shallallahu alahi wassalam’ bersabda, “Laki-laki yang melihat
kecantikan seorang wanita lalu ia segera menjauh darinya maka
Allahu te’ala akan mengihsankan pahala suatu ibadah kepadanya
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dan dia akan segera mencicipi kenikmatan pahala tersebut.”
Diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hambali ‘rahimahullahu
taala’.
17- Dari Hasan Basri ‘radhiallahu anhu’ sebagai duta,

Rasulullah ‘shallallahu alahi wassalam’ bersabda, “Allah akan
melaknat seseorang yang membuka auratnya dan seseorang yang
melihat aurat orang lain.” Diriwayatkan oleh Imam Baihaqi
‘rahimahullahtaala’.DanhadistinitertulisdikitabSyuabul Iman.
18- Dari Abdullah bin Umar ‘radhiallahu anhu’, Rasulullah

‘shallallahu alahi wassalam’ bersabda, “Seseorang yang
menyerupai suatu kaum maka ia termasuk dari kaum tersebut.”
DiriwayatkanolehimamAhmaddanAbuDaud‘rahimahumullah
taala’. Berarti seseorang yang menyerupai akhlaqnya,
pekerjaannyaataupakaiandarimusuh-musuh Islammakaakan
termasukdarimereka.[Hadistiniharusmenjadiperingatanbagi
orang-orang yangmengikutimodel dankebiasaanburukorang-
orang kafir, orang-orang yang menamakan ‘seni bagus’ bagi
pekerjaan haram dan ‘pegiat seni’ bagi orang yang melakukan
perbuatanharamtersebut.]
19-DariAmrSyuaibmengabarkandari ayahdankakeknya,

Rasulullah ‘shallallahu alahiwassalam’ bersabda,“Allahu te’ala
menyukai seseorang yang melihat nikmat yang telah diberikan
padanya.” DiriwayatkanolehTirmizi‘rahimahullahtaala’.Dapat
dilihatbahwaAllahute’alamenyukaipakainyangbaru,baikdan
bersih.Danmenyukaiorang-orangyangmenunjukannyasebagai
nikmat.Dan tidak dengan orang yangmenunjukkannya karena
kesombongan.Dantidakdiperbolehkanuntukmenyembunyikan
nikmat-nikmat yang diberikan Allahu te’ala. Itu berlaku juga
untuknikmatilmu.
20- Dari Jabir bin Abdullah ‘radhiallahu anhu’, Rasulullah

‘shallallahualahiwassalam’datangmenghampirikami.Danada
orang yang rambutnya berantakan dirumah. Lalu bersabda,
“Apakah ia tidak menemukan sesuatu untuk merapihkan
rambutnya.” Dan jika melihat orang yang pakaiannya kotor,
“Apakah tidak ada sesuatu untuk membersihkan pakaiannya?”
21- Dari seorang tabiin, Abul Ahwas mengabarkan dari

ayahnya. Saya pergi kehadapan Rasulullah ‘shallallahu alahi
wassalam’ dan pakaianku sudah lama. Lalu beliau bersabda,
“Apakah kamu tidak mempunyai harta?” “Saya punya harta.”
“Apa jenis harta yang kamu punya?” “Saya punya dari segala
macamharta.”“Ketika Allahu te’ala memberikan sebuah nikmat,
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maka ia ingin melihat hasil nikmat tersebut!” hadist ini
diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Nasai ‘rahimahumullah
taala’.DanlengkaplahsudahterjemahanjilidketigadariAsyiatul
lemaat.
22-DariYusufQardhawidalamkitabAl Halal wal Haram fil

Islam menyebutkan, “Agama Islam melarang wanita muslim
untukmenutupdengankainyangtipisyangmasihbisaterlihatapa
yang ada dibalik kain tersebut.Hadist dalam kitabMuslim dan
Muwatta menyebutkan, “Wanita-wanita yang tertutup tapi
telanjang dan wanita yang kepalanya ditutup dengan hijab yang
tinggi seperti unta tidak akan masuk surga. Bahkan mereka tidak
akan mencium baunya. Padahal wangi surga itu bisa tercium dari
jarak yang sangat jauh.” Hadist ini melarang perempuan
mengenakangauntipis,transparandanketat,stockingdantutup
kepalayangdililitkanrambutmerekamenjadiboladiataskepala
mereka. Berpakaian seperti ini berarti (sama berdosa) dengan
telanjang.WanitadangadisMuslimseharusnyatidakmengenakan
gaun tipis dan ketat dan tidak bolehmelilitkan rambutmereka
ataurambutpadawigyangmerekakenakanmenjadibolaseperti
benjolan unta di kepala mereka. Mereka harus tahu bahwa
tindakanberdosainicukupburukuntukmembawaseseorangke
neraka.
[Sudah dinyatakan di bab-bab sebelumnya bahwaQardhawi

adalahseorangulamayangtidakmemilikiMazhabjelas.Agama
Islamtelahmenyatakanbahwaperempuanwajibuntukmenutupi
dirimerekadenganbaikdantelahmenggambarkanpenutupyang
harus dipakai.Deskripsi ini tidakmenjelaskan secara rinci jenis
bahan yang akan harus digunakan baik itu gaun atau rok atau
mantel.Dalambuku-bukuFiqihtelahdituliskanbahwaadalahhal
yanghukumnyafardhubagiwanitauntukmenutupidirimereka
(dengan cara yang telah dijelaskan) dan bahwa jenis-jenis kain
yang akan digunakan dan pakaian yang akan dikenakan adalah
masalahsunnat zawaid,yangpadagilirannyaterdiridariSunnah-
sunnah yang berkaitan dengan kebiasaan, bukan ibadah.Untuk
itu jenis penutup yang akan digunakan sebaiknya yang sudah
biasa.Adalahmakruhuntuk tidakmenghargaikebiasaandalam
sesuatu yang tidak berkaitan dengan ibadah.Bahkan itu haram
jika membangkitkan fitnah. Disebutkan dalam bukuHindiyya:
“Diperbolehkan melihat seorang wanita mengenakan sesuatu
yang tebal dan luas. Tidak diperbolehkan untukmelihatwanita
berpakaian ketat. Sangatlah haram untuk memandang dengan
penuh nafsu pada wajah seorang wanita yang telah menutupi
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dirinya(denganbenar).Itumakruhuntukmelakukannyabahkan
tanpa nafsu jika tidak ada alasan untukmelakukannya.Aturan
yang samaberlakuuntukmelihatwanitanon-Muslim.Diijinkan
untuk hanya melihat rambut mereka, menurut pernyataan
ilmiah."
Mengenakan mantel yang cukup, tebal, dan berwarna gelap

yang memanjang sampai ke tumit-tulang dan yang menutupi
lengandanpergelangantanganlebihbaikdaripada(mengenakan
pakaianyangdisebut)charshaf(dan)yangterdiridariduabagian.
Hal ini dinyatakan dalam Halabiyi kabir: “Rambut wanita
(Muslim) bebas yangmenggantung di telinganya adalah (dalam
dirinya) aurat (bagian), menurut kesepakatan di antara para
ulama. Demikian juga halnya dengan bagiannya yang
menggantung di bawah telinga, menurut mayoritas ulama.
Menurut beberapa ulama, bagian yang menggantung bukanlah
aurat saat salat.Namun seorangpria yangbukanmahram tidak
diperbolehkan untuk melihatnya.” Ia harus menutupi seluruh
rambutnyadengantutupkepalayangtebal.Bagiandepantengah
tutup kepala harus menempel di dahinya dan memanjang ke
bawahkealisnya,keduasisinyaharusdibuathinggakeujungluar
alis matanya, berbelok ke bawah, membentang ke bawah ke
dagunya, disatukan di dagunya dan ujungnya tergantung di
payudaranya; dan bagian tengah dari sisi belakangnya harus
menutupi bagian atas punggungnya. Jika kemungkinan fitnah
akanmuncul, pipi jugaharus tertutup.Dia jugaharusmemakai
stoking tebal dan gelap. Jika seperempat bagian rambut wanita
yangmenggantungtetapterbukaselamasaturukun(dalamsalat),
salatyangialakukantidakakansah.Danakanmenjadimakruh
jikabagianyanglebihkeciltetapterbuka(selamaitu).Tidakada
satu pun kitab Islam yang mendiskriminasi tua dan muda
mengenaiusiaseorangwanita.Adaulamayangtelahmenyatakan
bahwadiperbolehkanuntuksalamkepadaseorangwanitatualalu
musafah (berjabat tangan) dengannya atau untuk membuat
halwatdengannya,(yaituuntuktetapbersamadengannyadiruang
tertutup;) namun tidak ada satu ulama pun yang menyatakan
bahwa seorang wanita tua diperbolehkan untuk membuka
rambutnyaatau(untukpriayangbukanmahrampadanya)untuk
melihat rambutnya (terbuka). Beberapa ulama mengatakan
bahwadiperbolehkanuntukmelihatrambutwanitanon-Muslim.
Tetapi tidak satu pun dari mereka yang mengatakan bahwa
diperbolehkan untuk melihat rambut wanita Muslim tua. Para
ulama yang telah menyatakan bahwa seorang wanita tua
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diperbolehkanmemasukimasjid ataumengunjungi pemakaman
juga telahmenetapkanbahwa rambutnyaharusditutupidengan
benar.
Tidak benar untuk mengatakan, “Disebutkan dalam ayat

kesembilan puluh surat Ahzab bahwa wanita Muslim harus
menutupi diri mereka dengan jilbab. Ayat ini memerintahkan
merekauntukmenutupidirimerekadengancharshaf,yangterdiri
dari dua bagian. “Jika ayat ini memerintahkan (wanita) untuk
memakai charshaf, maka istri-istri Rasulullah ‘shallallahu alaihi
wassalam’ dan istri-istri dari Sahabat ‘radiyallahu te’ala anhum
ajma'in'akanmemakaicharshaf.TapitidakadabukuIslamyang
menuliskansalahsatudarimerekamemakaicharshaf.BukuTafsir
Turki yang berjudul Tibyan menjelaskan itu (kata ini) sebagai
perintahbahwawanita"harusmenutupikepalamereka."Halini
dinyatakandalambukuTafsirberjudulJalalain bahwaitu(yakni
jilbab) adalah penutup kepala yang dikenakan wanita dalam
pakaian yang akan menggantung di wajah mereka. Sawi
menjelaskan hal ini dengan mengatakan: "Ini terdiri dari tutup
kepala dan dhir ', yaitu selembar kain yang diletakkan di atas
garmen."DalamkitabtafsiryangberjudulRuhul bayan danAbu
Suud menyatakan, “Jilbab adalah tutup kepala yang diletakkan
padakepalauntukmencegahrambutmenjadiberantakan;jilbab
lebih lebar dari kain kasa; dan itu meluas hingga ke dada dan
menutupijeyb,[yaitupembukaanleher,dada,)pakaian.Didalam
ayatsuciiniperempuandiperintahkanuntukmenutupikepaladan
seluruhtubuhmereka.”KitabyangberjudulZawajir danAl fiqhu
‘alal mazhahibul araba’amengutiphadistyangmenyatakanbahwa
jilbab juga merupakan pakaian yang dikenakan oleh pria dan
jilbabuntukpriaadalahpakaianpanjangyangdisebutgamis.Satu
setpakaianluarwanitayangterdiridarimantelpanjangdantutup
kepala tebaldan jenispakaianyangdisebutcharshafdan terdiri
dariduabagianadalahsamadalammelaksanakanperintahyang
berkaitan dengan perempuan yang menutupi diri mereka dan
yangdikutipdiatas.Wanitaharusmenutupidirimerekasendiri
dengan kebiasaan setempat di lingkungan mereka sehingga
merekatidakbolehmembangkitkanfitnah.Ditulisdihalamandua
puluhenamdaribabkeenambukuberjudulSahih Bukhari bahwa
sebagian dari ayat suci Al-Quran yang memerintahkan wanita
untukmenutupibagianauratmerekaditurunkanpadahariketika
pernikahanZainab‘radiyAllahu'anha'dilakukan.Pernikahannya
dilaksanakanpadatahunketigaHijriah.]
SeseorangyangmengakusebagaiseorangMuslimharustahu

–209 –



apakahyangharusdia lakukanitusesuaidenganIslam.Jikadia
tidak melakukannya maka dia harus belajar dengan bertanya
kepada seorang ahli Sunnah atau dengan membaca buku-buku
yang ditulis oleh para ulama tersebut. Jika apa yang akan dia
lakukantidaksesuaidenganIslam,diatidakakanbebasdaridosa
atau ketidak beragamaan. Taubat yang sebenar-benarnya harus
dilakukansetiaphari.Tindakanberdosaatautidaksesuaidengan
agama pasti akan diampuni (oleh Allahu te’ala) jika taubat
dilakukanuntukitu.Jikataubattidakdilakukanmakasiksaandi
dunia dan di Neraka akan dilimpahkan kepadanya. Hukuman
yangakandilimpahkanditulisdiberbagaitempatdibukuini.
Bagian tubuh pria dan wanita yang harus ditutup saat

melakukansalatdanditempatlaindisebutaurat.“Adalahharam
untuk mengekspos bagian aurat seseorang atau untuk melihat
bagianawratoranglain(terbuka).”Seseorangyangmengatakan
bahwatidakadabagianauratdalamIslammakaiabisamenjadi
kafir. Agama kita memerintahkan kita untuk menutupi bagian
auratkita.Tempatdimanaadaseorangpriaatauwanitadengan
bagian aurat terbuka atau di mana alat-alat musik dimainkan
dan/atau tempat orang-orang berjudi dan/atau tempatminuman
beralkoholdikonsumsidan/atauorang-orangyangmendengarkan
wanitabernyanyidisebut tempat fasik.Haramhukumnyauntuk
pergiketempat-tempatfasik.Karenahatijugaharusmurni.Hati
yang murni berarti dipercantik secara etis. Hati dimurnikan
denganmematuhiagamaIslam.OrangyangtidakmematuhiIslam
tidakbisamemilikihatiyangmurni.Jikaseseorangmengatakan,
"halal"tentangmengekspossalahsatubagiantubuhyangdisebut
auratolehijtimâ(konsensussemuaulama),yaituyangmerupakan
auratyangdijelaskandalamkeempatMazhab,atauiatidaktakut
disiksakarenatindakanberdosadenganmelihatyanglainbagian
auratitumakaiamenjadiorangyangtidakberiman.Hukumyang
sama berlaku untuk wanita yang mengekspos bagian aurat
mereka, bernyanyi atau melakukan maulid di hadapan pria.
Bagian-bagian tubuh pria di antara lutut dan selangkangannya
yang ditentukan bukanmerupakan aurat hanya ada diMazhab
Hambalisaja.
Seseorang yang mengatakan, "Saya seorang Muslim," harus

mempelajariesensiimandanIslamsertafardhudanharamyang
diajarkan dengan kesepakatan oleh keempat Mazhab, yakni
diajarkan oleh ijtima’. Bukanlah suatu uzur untuk tidak
mengetahuimereka.Makaituberartimengetahuimerekanamun
menyangkalnya. “Seluruh tubuh seorang wanita, kecuali wajah
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dan tangannya, adalah aurat, (yaitu, harus ditutupi,) di keempat
Mazhab.” JikaseorangMuslimdenganacuhtakacuhmengekspos
bagiandaritubuhnyadimanabelumadaijtima’,yaitubagianyang
bukan merupakan aurat menurut hanya satu dari tiga Mazhab
lainnya,makaiatelahmelakukandosabesarmenurutmazhabnya
sendiri,meskipunmereka tidakakanmenjadikafir (orang tidak
beriman).Contohnyaadalahbagian-bagianpriayang terbukadi
antaralututdanpangkalpaha.WajarbagiseorangMuslimuntuk
mempelajari apa yang tidak dia ketahuinya. Begitu mereka
mempelajarinya, mereka harus segera membuat taubat dan
menutupianggotatubuhmerekaitu.

KARAKTERISTIK ORANG BERIMAN

Adatujuhhakseorangmukminterhadapmukminlainnya:
Pergijikadiundang.
Mengunjungijikasakit.
Pergijikaadajenazah.
Memberinasihat.
Memberisalam.
Menyelamatkandaritanganorangyangdzalim.
Ketika mengucap “Alhamdulillah” setelah bersin maka

mengucapkan“Yarhakumullah”.
Orangmukmin yang baik adalah orang yangmemiliki enam

ciridibawahini:
Ia beribadah. Menuntut ilmu. Tidak berbuat keburukan.

Menjauhkan diri dari hal yang haram. Tidak iri dengan harta
oranglain.Tidaklupaakankematian.
Peringatan: Dalam hadist diriwayatkan, “Semua orang suka

akan orang yang berbuat baik kepadanya. Kecintaan ini ada di
fitrah manusia.” Danorangyangmengikutihawanafsunyasuka
kepada orang yang membantunya dalam mencapai hawa nafsu
tersebut.Sedangkanorangyangberakaldanberilmusukakepada
orangyangmembantunyauntukmenjadiorangyangbermartabat.
Singkatnya,orang-orangyangbaikcintakepadaorangyangbaik.
Danorang-orangyangjahatsukadenganorang-orangyangjahat.
Seseorang dapat dipahami dengan melihat kepada sahabat-
sahabatnya dan orang-orang yang dicintainya. Selain para ahli
bid’ah, kita harus menunjukkan wajah dan lisan yang manis
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kepadateman,musuh,muslimdanjugakafir.Karenawajahdan
lisan yangmanis dan baik adalah kebaikan yang berfaidah dan
hadiah yang berharga bagimanusia.Ketikamelihat orang yang
sedang menyembah sapi hendaknya kita memberikan rumput
kepada sapi tersebut sehingga permusuhan tidak muncul.
Kurangilah perdebatan. Kerena perdebatan mengurangi
persahabatan dan menambah permusuhan. Janganlah marah
kepadaorang-orang.Marahbisamenyebabkanpenyakithatidan
syaraf. Dalam suatu hadist, “Laa taghdab!” yakni janganlah
marah.

Jika ada seseorang yangmenyembunyikan empat perkara di
bawahinimakaiamenjadimanusiayangpalingbaik:
1-Kefakirannya,
2-Sedekahnya,
3-Musibahnya,
4-Permasalahannya.

Danjugasurgadiberikankepadaempatgolongan:
1-Orangyanglidahnyaberdzikir.
2-OrangyanghafalAl-Quran.
3-Orangyangmemberimakan.
4-OrangyangberpuasadibulanRamadan.
Hendaknya setiap manusia tidak berhenti untuk melakukan

tujuhperkarayangditulisdibawahini:
Mengucapkan, “Bismillahir Rahmanir Rahim” dalam setiap

pekerjaannya.
Mengucapkan, “Alhamdulillahir rabbil ‘alamin” ketika

pekerjaannyatelahselesai.
Mengucapkan, “InsyaAllah” ketika hendak pergi kesuatu

tempat.
Mengucapkan, “Innalillahi wa inna ilaihi rajiun” ketika

mendengarsuatumusibah.
Walaupuntelahmelakukansuatukesalahan,laluiabertaubat

dan beristighfar dengan mengucapkan, “Laa ilaha illAllahu
wahdahu laa syarikalah, lahulmulku wa lahul-hamdu wa huwa ’ala
kulli syai’in qadir.”
Banyak mengucapkan, “Asyhadu allaa illallah wa asyhadu

anna Muhammad abduhu wa rasuluh.”
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Danmembacaduakalimatinisiangdanmalam
1-“Astaghfirullah”
2- “Subhan Allah walhamdulillahi wa laailaha illAllahu

wallahu akbar walaa hawla wa laa quwwata illa billahil’aliyil
’adzim.”

TENTANG AKHLAQ TERPUJI

Danjugaadatujuhpuluhduaperilakuakhlaqyangbaik:
Beriman, itikad ahli Sunnah, ikhlas, ihsan, tawadhu, dzikir,

nasihat,tasfiya,ghayrat,ghibta,sekha,isar,muruwwat,futuwwat,
hikmah, syukur, ridha, sabar, khawf, raja’, bughdi fillah, hubbi
fillah, hamul, istiwaul adzam wa medh, mujahada, sa’y, qhasd,
amal, dzikrul maut, tafwidh, taslim, talabul ilmi, selamat, sadr,
syaja’ah, hilmi, rifk, inabah, wafaul ahad, injazu wa’ad, husnul
khuluq,zuhud,qona’ah,rusyd,say’Ifilhayrat,rika’ah,sawq,haya,
sebat filamri,unsubillah,syaukuila liqoillah,waqar,dhakawat,
istiqomah, adab, firasat, tawakul, sidiq, murabat, muraqaba,
muhasabah,muataba,qadhmighaydh,hubbutulhayatliibadatihi,
taubat,khusyu,yakin,ubudiyyah,mukafaat,riayatihuquqiibad.
Tewadu ’artinya kesopanan; dzikir-i-minnat berarti

mengetahuibahwasetiaptaat(tindakankepatuhankepadaAllah
Ta’ala) adalah berkat bimbingan, bantuan dan kebaikan dari
pihak Allah Ta’ala dan untuk berterima kasih (kepada Allah
Ta’ala ) untuk itu; nasihat artinya menegur saudara laki-laki
Mu'min;tasfiyaberartimengeluarkanakhlaq-i-dzamima(kualitas
moral yang jahat) dari hati seseorang dan mempercantiknya
denganakhlaqmulia;ghayratberartiketekunandalamkeyakinan
seseorang;ghibtaberartimerindukansejenisberkatyangdimiliki
oleh orang lain; sekha dan futuwwat (keduanya) berarti
kedermawanan;Iaberartimemberimasalahsolusiuntukmasalah
saudara laki-laki Mu'min; muruwwat berarti berbakti terhadap
kemanusiaan; hikmat berartimengetahui ilmu agama seseorang
(ajaran Islam yang berkaitan dengan kewajiban agamaMuslim)
danuntukmempraktikkanpengetahuanseseorang;syukrberarti
menggunakan berkah di tempat (dan dalam perilaku) yang
didiktekan(olehIslam);ridhaberartisenangdenganpengaturan
Allah sebelumnya untuk Kamu; dan sabar berarti kesabaran
terhadapbencana.
[Ri’ayatihuquqi'ibadberartimengawasihak-hakparahamba

(Allah Ta’ala). Salah satu hak yanh paling penting bagi para
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hambaadalahhakorangtua.Dengankata-katamanisdanwajah
tersenyum, kita harus bersegera untuk membantu mereka dan
melakukanyangterbaikuntukmemenangkanhatimereka.Lalu
berikutnya adalah hak tetangga kita, hak guru kita, hak suami-
istri, hak teman kita, dan hak pemerintah kita.Kita seharusnya
tidak membohongi siapa pun atau menipu siapa pun, dan kita
harus menggunakan timbangan dengan benar dan membayar
upah pekerja sebelum keringatnya mengering. Akan menjadi
sebuah pengkhianatan jika tidak membayar hutang kita, tidak
membayartarifperjalanankitadenganbusatausejenisnya.Tidak
membayar pajak kepada pemerintah berarti melakukan
ketidakadilan kepada ribuan orang. Sekamuinya pemerintah
melakukan penindasan lalu orang-orang yang tertindas tersebut
memberontakterhadapnegara,makatidakdiperbolehkanuntuk
membantuparapemberontakdanitutertulisdalambukuberjudul
Beriqa, dalam babnya yang membahas fitnah, dan juga dalam
Fatawa-i-Hindiyya dandiDurrul mukhtar.Halinijugadinyatakan
dalam hadits: “Jika seseorang mengkhianati pemerintah, Allah
akan mengkhianatinya.” yakni Dia akan merendahkan
pemberontakdanmenjadikannya[Nibras]tercela.Dalamhalini,
kita tidak boleh meminjamkan kepercayaan pada publikasi
subversif dan destruktif yang memprovokasi umat Islam untuk
memberontakmelawanpemerintahdanyangditulisolehorang-
orangtanpaMazhabtertentu,sepertiSayyidQutbdanMawdudi.
Pemberontakanbukanlahsesuatuyangdapatdibenarkan,baikitu
melawan pemerintah yangmenindas, dan juga tidak dianjurkan
untuk mendukung pemberontak. Ibnu Abidin ‘rahimahullahu
taala’ saat ia menjelaskan bahwa haram bagi para pria untuk
mengenakan pakaian sutra, menyatakan: “Diijinkan untuk
meletakkanbahan sutra ataumemamerkanbarang-barang sutra
dan emas tanpa menggunakan mereka selama perayaan acara-
acaraseperti‘HariIdulFitridanpernikahanhanyauntuktujuan
melaksanakan perintah pemerintah dan bukan untuk
kesombongan.Namun, penggunaanproperti yang sia-sia seperti
sia-sia untuk menyalakan lampu, membakar lilin, atau
menjalankan iklan menyala di siang hari, maka itu tidak
diperbolehkan.Diperbolehkanuntukmelakukanhal-haltersebut
atau mengirim anak-anak Kamu ke sekolah campuran tempat
anak laki-laki dan perempuan dididik bersama, jika pemerintah
memerintahkan orang-orang untuk melakukannya. Tempat lain
yang tidak diperbolehkan (untuk Muslim) untuk pergi adalah
tempat di mana pria dan wanita bercampur dan orang-orang
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mengeksposbagianauratmereka.”Tertulis dalam IbnuAbidin,
dalam bab-babnya yang membahas ‘Doa Jumat’ dan ‘Menjadi
Qari',bahwatidakdiperbolehkanmemberontakmelawanhukum
orang-orangkafir.Disebutkan(olehparaulamabahwatindakan
ibadah yang dilakukanmelanggar hak-hak hambaAllahTa’ala,
(mis. Manusia,) tidak akan diterima dan tidak akan membantu
hambatersebutmasuksurga.Dinyatakanjugabahwamembayar
hak non-Muslim lebih sulit daripada membayar hak seorang
Muslim. Kita berbuat baik kepada semua orang dan tidak
seharusnyabereaksiterhadappelakukejahatandengancarayang
sama. Seorang Muslim sejati akan mematuhi perintah-perintah
AllahTa’aladanhukumpemerintah.]

Sahabat seorang wali yang diberkati sulit didapat,
Orang yang mencapainya tidak akan membiarkannya kacau.

Seseorang harus melihat jauh dan dekat untuk menemukan pria yang tepat;
Seorang penukar uang tahu permata, bukanlah orang bodoh.

Jika Kamu menaruh kendi tertutup oleh sumber air;
Baik di sana empat puluh tahun, masih akan kering

Sohbat membuat hati murni, membuat surga iri;
Apa yang membuat seorang pria bijak bukanlah pakaiannya setinggi dada.

Pertama-tama, miliki iman, lalu berhenti dari haram;
Yang dimakan jiwa bukanlah almond pada pai!

PERKARA TENTANG KEUTAMAAN PARA
SAHABAT

Diantarasemuasahabatempatkhulafaurrasyidin‘radhiAllah
Ta’ala anhum ajmain’ adalah yang paling mulia. Jangka waktu
kekhilafahanmereka adalah tiga puluh tahun. [Seluruh sahabat
‘radhiallahu anhum’ telah diberi kabar gembira bahwa mereka
akan masuk surga. Maka tidak diperbolehkan untuk mengejek
merekasamasekali.]
Dan juga karamah dari para auliya juga merupakan suatu

kebenaran.
Abu Bakar as-Siddiq ‘radiAllah Ta’ala’ anhu’adalah yang

paling berbudi luhur dan utama dari semua Wali (auliya).
Kekhalifahannya adalah haq (sah). Bahwa dia adalah Khalifah
pertama yang terbukti oleh ijma (konsensus, kesepakatan para
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Sahabat).DiaadalahayahmertuaRasulullah ‘shallallahu ’alaihi
wasalam’. Dia menikahi putrinya Aisyah ‘radiyAllahu
anha’dengan Rasulullah ‘shallallahu alaihi waasalam’. Dia fasih
dalampengetahuantentangHaqiqat.Diamenghabiskanseluruh
hartanyadijalanhaq,(yaitujalanyangbenar,Islam)sedemikian
rupa sehingga dia tidak memiliki harta tersisa. Jadi dia
membungkus penutup yang terbuat dari serat kurma di
pinggangnya.Jibril‘alaihissalam'mengenakanpakaianyangsama
lalu mengunjungi Rasulullah. Ketika Utusan yang diberkati
melihatMalaikatTertinggimengenakanpakaianyangtidakbiasa,
dia berkata, “Aku belum pernah melihatmu seperti ini
sebelumnya. Saya ingin tahu apa yang terjadi.” Setelahitu,Jibril
‘alaihissalam'menjelaskan: “YaRasulallah (Wahai Rasulullah)!
SekarangKamumelihatsayadalamkondisi ini.Semuamalaikat
juga berada dalam kondisi ini. Alasannya adalah; Allah Ta’ala
menyatakan,“Hamba-Ku Abu Bakar telah menghabiskan semua
hartanya untuk rahmat-Ku dan dengan cara-Ku. Jadi dia
dibungkus penutup yang terbuat dari serat kurma. Wahai
Malaikat-malaikatku. Kalian balutlah diri kalian seperti dia!” Jadi
semua malaikat berpakaian seperti ini.” SejaksaatituAbuBakar
telahdipanggil‘Siddiq’(olehAllahTa’aladansemuaMuslim).
WalipalingberbudiluhursetelahnyaadalahUmar‘radhiallahu

anhu’. Kekhalifahannya dibimbing dengan benar sesuai dengan
ijmai ummat (konsensusSahabat).Dia fasihdalam cabang ilmu
pengetahuan Islam. Suatu hari seorang munafik dan seorang
Yahudi datang ke hadapan Rasulullah ‘shallallahu alaihi
wassalam’ meminta Utusan yang diberkati untuk mengadili
sengketa di antara mereka. Rasulullah ‘shallallahu alaihi
wassalam’ mendengarkan klaim mereka. Keadilan datang pada
jalanuntukYahudi,(jadiutusanAllahyangdiberkatiitumembuat
keputusanuntukkemenanganorangYahudiitu.)Ketikamunafik
tidak menyetujui putusan itu, Rasulullah ‘shallallahu alaihi
wassalam’menyatakan:“Wahai orang-orang! Pergilah ke Umar,
dan biarkan dia mengadili di antara Kamu!” Jadimerekapergike
hadapan Umar ‘radiAllah Ta’ala anhu’. Ketika para sahabat
bertanya mengapa mereka ada disana, orang munaffiq
mengatakan, “Yahudi ini dan sayamemiliki perselisihan.” Lalu
Umar ‘radhiallahu anhu’ mengatakan, “Bagaimana saya bisa
mengadili perkara yang telah dibawa kepada pemilik Islam
(Utusan Allah)?” “Munafiq menjelaskan, “Kami pergi ke
Rasulullah ‘shallallahu alaihi wassalam’. Dan Beliau membuat
keputusan yang mendukung Yahudi itu. Saya tidak menyetujui
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keputusannya."LaluUmar'radiallahuanhu'berkata,“Tunggudi
sini!Sayaakankembalidengansolusinya.”Setelahbeberapasaat
dia kembali dengan pisau yang disembunyikan di balik
pakaiannya, dan tidak lama setelah dia mengambil pisau itu,
munafiq itu dipenggal. “Ini adalah pelajaran yang adil bagi
seseorang yang tidak menyetujui vonis Rasulullah” begitulah
penjelasansahabatagung.Karenaperistiwapentinginiiadisebut
“Umar Al-Faruq ‘radiAllah Ta’ala anhu’ dan sejak saat itu ia
dipanggilsepertiitu.
Rasulullah ‘shallallahu alaihi wassalam’ bersabda, “Itulah

Umar, sang pemisah hak dan batil.”
Setelah itu ada wali utama selanjutnya adalah Utsman

Zinnurain ‘radhiallahu anhu’.Kekhilafahannya adalah hak, sah.
Dan sesuai dengan ijma para sahabat. Rasulullah ‘shallallahu
alaihiwassalam’menikahkankeduaputrikesayangannyapadanya
secara bergilir. Dan ketika putri keduanya telah wafat beliau
bersabda, “Jika aku memiliki satu putri lagi maka aku akan
nikahkan kepadanya lagi.”
KetikautusanAllahyangdiberkahimenikahiputrikeduanya

yang diberkati itu dengan Utsman ‘radiAllah Ta’ala ‘anhu’, ia
memuji menantu yang diberkati sangat tersebut. Setelah tejwij
(perkawinan,acaraperkawinan),anakperempuanBeliauberkata,
“Wahaiayahkuyangterkasih!KamusangatmemujiUtsman.Dia
tidakbegitubaikmendapatpujianmuyangdiberkati!”Kemudian
Rasulullah ‘sallallahu alaihiwassalam' berkata kepada putrinya,
“Wahai putriku! Malaikat di surga merasakan haya (malu)
terhadap Utsman!”
Karena Rasulullah ‘shallallahu alaihi wassalam’ menikahkan

keduaputrinya(secarabergilirsetelahyangpertamawafat)maka
ia disebut Utsman Zinnurain. Zinnurain berarti pemilik dua
cahaya.Yaknimahirdalamilmuma’rifat.
Wali yang paling berbudi luhur setelahnya adalah Ali

‘karamallahuwajhahwaradiyallahuanhu’.Kekhalifahannyasah
dan itu dipastikan oleh ijma ummat. Dia adalah menantu
Rasulullah. Utusan tercinta Allah Ta’ala memberi putrinya,
Fatima ‘radiyallahu anha' dalam pernikahan kepadasnya. Dia
fasihdalampengetahuan tentangTarikat.Diamemiliki seorang
ghulam (budak laki-laki). Suatu hari ghulamnya dimaksudkan
untukmengujituannya.Ali‘radhiAllahTa’alaanhu’beradadiluar
ruanganpadawaktuitu.Ketikadiamasukdanmemintalayanan
darighulam,namuniatetapdiam.SetelahituAli ‘karramallahu

–217 –



wajhah'bertanya,“WahaiGhulam!Kesalahanapayangtelahsaya
lakukansehinggamenyinggungmudanapayangtelahmenyakiti
Kamu?”Ghulammenjawab,“Kamutidakmelakukankesalahan
terhadap saya. Aku adalah budakmu. Saya telah berperilaku
demikianhanyauntukmengujimu.KamuadalahWalisejati.”
[Muslimyangmencintai semuaAshabulkiram (Sahaba)dan

mengikutijejakmerekadisebutAhli sunnah (atauMuslim sunni).
Namun bagi mereka yang mengatakan bahwa kami mencintai
sebagiandarimerekadanyangmembencisebagianbesardaripara
Sahabat disebut Syiah.Mereka yang menentang semua Sahaba
disebut Rafidi. Seseorang yang mengaku mencintai semua
Sahabat tetapi tidak mengikuti salah satu dari mereka disebut
Wahhabi.Wahabisme adalah campurandari ide-ide orang sesat
agama bernama Ahmad ibni Taymiyya dan kebohongan mata-
mata Inggris bernama Hempher. Mereka menyebut kaum
Muslimin ahli sunnah sebagai 'orang-orang kafir' karena para
Muslim sejati itu menolak ajaran-ajaran kepercayaan Wahabi.
[Stigmatisasiinipadabagianmerekamemantulpadamerekadan
membuatmerekakafirsendiri.]
Doktrin Wahabi dibuat oleh komplotan Inggris di

semenanjung Arab pada tahun 1150 H [1737 M]. Mereka
menumpahkanbanyakdarahMuslimdalamupayamerekauntuk
menyebarkanrencanaInggris.Hariinijugamerekamembangun
pusat Wahabi yang mereka sebut Rabitatul 'alamil islamin di
setiap negara dan memburu orang-orang beragama yang tidak
terpelajar dengan ‘menghujani’ emas keatas mereka. Melalui
tentara bayaran ini mereka menyesatkan Muslim. Mereka
menghitamkan ulama Ahli sunnah yang telah membela Islam
selama lebih dari seribu empat ratus tahun dan merupakan
pelindung mereka, Utsmani. Mereka memalsukan ajaran Islam
yangbenar,yangdiambilolehparaulamayangdiridhaidariNash
(ayatdanhadits).
BeberapaWahabimengatakan,“Kamijugaberadadimazhab

Sunni. Kami bermazhab Hanbali.” Klaim mereka ini mirip
denganklaimparapengikutkelompoksesatbernamaMu'tazila,
yang mengatakan, “Kami juga adalah Muslim Sunni. Kami
berada di Mazhab Hanafi.” Mereka berkata demikian karena
mereka tahu bahwa orang-orang yang tidak termasuk dalam
kelompok Sunni akan pergi ke Neraka. Kenyataannya
bagaimanapun juga amalan dan ibadah sekelompok orang
tertentuyangmiripdenganorang-orangyangdarisalahsatudari
empat Mazhab tidak serta merta menunjukkan bahwa orang-
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orang itu bermazhab tersebut. Untuk berada dalam mazhab
tertentu membutuhkan menyesuaikan diri dengan Mazhab itu
baikdalamprinsipkeyakinanmaupundalampraktik.Keempat
Mazhab identik dalam prinsip keyakinan mereka. Mereka
berempatberadadiMazhabAhlusunnahyangberkaitandengan
kepercayaan. Seseorang yang mengikuti Mazhab Hanafi atau
Hanbali mengharuskannya untuk memegang keyakinan yang
sesuai dengan kepercayaanmazhab yang disebutAhlu sunnah.
WahabitidaklahmemegangkepercayaanSunni.]

PERKARA MAKAN

Adasepuluhmanfaatcucitangansebelummakan,danitujuga
merupakansuatuSunnah.
Jikaseseorangpergiuntukcucitangansebelummakanlaluia

mengusapkanujung jariyangbasah tersebutdariujungkelopak
matahinggakeujungyanglainmakadenganizinAllahTa’alaia
tidak akan terkena penyakit mata. Sepuluh manfaat tersebut
adalah:
1-MalaikatyangberadadibawahnaunganArsyRahmanakan

berseru, “Karena kamu telah membersihkan tanganmu maka
bersihpulalahdirimudaridosa-dosa[kecil].”
2-MendapatpahalasepertipahalasalatSunnah.
3-Diselamatkandarikefakiran.
4-Mendapatkanpahalaorang-orangyangsiddiq.
5-Paramalaikatakanberistighfaruntuknya.
6-Akanmendapatkanpahalabersedekahsetiapsuapanyang

diambil.
7-Akanterbebaskandaridosaketikamakandenganmembaca

Bismillah.
8-Akandikabulkandoa-doayangdipanjatkansetelahmakan.
9- Jikamalam itu iawafatmaka iaakanmendapatmartabat

syahid.
10- Jika siang itu wafat maka akan mendapat pahala orang

yangsyahid.

Dan juga ada enammanfaatmencuci tangan setelahmakan
denganniatmenjalankanSunnah:
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1-MalaikatyangberadadibawahnauganArsyRahmanakan
berseru,“Wahaimukmin!Rasulullah‘shallallahualaihiwassalam’
telahridhoatasmu.”
2-Mendapatkanpahalakhusussepertinikmatyangdiberi.
3-Mendapatkanpahalasebanyakbuluyangadaditubuh.
4-AkanmendapatkanbagiandarilautanrahmatAllahTa’ala.
5- Mendapatkan pahala sebanyak darah yang mengalir dari

tangan.
6-Mendapatgelassyuhadajikawafat.
[Ada dua macam perintah Allah Ta’ala: Amri takwini dan

AmriteklifiatauAmritashiri.]
Amr takwini, dengan mengatakan, “Jadilah!” maka jadilah

apa-apa yang ingin diciptakan-Nya. Ketika Dia mengatakan,
“Jadilah!”makajadilahmakhluktersebut.Dantidakadasesuatu
pun yang bisa menghalanginya untuk terjadi. Dan Dia
menciptakan sebab-sebab tertentu untuk menciptakan segala
sesuatu.SepertiDiamenciptakansebabagarterciptanyasesuatu
makakemampuanmateridanspiritualdanmacam-macamenergi
manusia adalah sebab terciptanya berbagai macam sesuatu di
dunia. Jika Dia berkeinginan untuk memberikan hadiah atau
sesuatuyangbaikpadaseoranghamba-Nya,makaDiamembuat
hambaitumencapaisebabuntukkaruniaitu.Ketikapenyebabnya
mulaiberlaku,jikaDiajugamenghendakidanberkata,“Jadilah!”
makahalitu(hadiah,dll.)muncul.Tidakadayangterjadikecuali
Dia menghendakinya. Dia telah menyembunyikan Hikmat dan
ciptaan-Nya dengan menutupi mereka dengan sebab-sebab.
Banyak orang melihat sebab-sebabnya saja dan gagal melihat
hikmat, ciptaan-Nya di balik penyebabnya. Kurangnya
pemahaman di pihak mereka menyebabkan mereka berakhir
dalamkehancuran.

Amr taklifi: Ini terdiri dari perintah-perintah yang Dia
perintahkan kepada manusia tentang apa yang harus mereka
lakukan dan apa yang harusmereka hindari. Perintah-perintah-
Nyainibergantungpadakehendakdanpilihanmanusia.Iatelah
membebaskanmanusiadalamkehendakdanpilihannya.DanDia
sekalilagijugamenciptakanhalyangdiinginkandandipiliholeh
manusia. Ketika manusia menghendaki dan memilih untuk
melakukan sesuatu, Dia akan menciptakannya jika Dia juga
menghendakinya.DiatidakakanmenciptakannyajikaDiatidak
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mau menghendakinya. Dia sendirilah yang menciptakan semua
haldanmemasokzatdenganefektifitasdanberbagaisifat.Tidak
adapenciptalainselainDia.Memercayaibahwasiapapunselain
Diamemiliki sifatuluhiyyat (tuhan)berartimengaitkan seorang
sekutudengan-Nya.DiatelahmenyatakanbahwaDiatidakakan
pernah mengampuni siapa pun yang mengaitkan-Nya dengan
sekutuapapundiduniainidanjugaDiaakanmemberikansiksaan
yangtakberkesudahandanpahitpadaorangyangmelakukannya.
Ketikaseseorangmemilihuntukmelaksanakanperintah-Nyadan
melakukanhal-halyangbaik,Diajugaakanpenuhbelaskasihan,
menridhoi dan menciptakan kepatuhan dan perbuatan baik
kepadamereka.Ketikaorang-orangyangmenyangkaldantidak
menaati-Nya lalu ingin melakukan kejahatan, Dia juga akan
menghendaki danmenciptakan perbuatan jahatmereka.Ketika
orang-orangyangpercayakepada-Nyalalumemohonkepada-Nya
ingin melakukan sesuatu yang jahat, Dia yang berbelas kasih,
tidak akanmelakukankejahatan itu dan tidakmenciptakannya.
Jadi,karenasemuakeinginan(jahat)musuh-musuh-Nyamenjadi
kenyataan,makamereka jatuhkedalamsemuaperbuatanyang
lebihganasdanmenjadisemakinmerajalela.

Amr taklifi Allahu te’ala dibagi menurut keutamaannya
masing-masing:
1-Perintahkepadaseluruhmanusiauntukberimandanmasuk

Islam.
2- Perintah kepada orang-orang yang beriman agar tidak

melakukansesuatuyangharamdanberbuatkeburukan.
3-Perintahkepadaorang-orangyangberimanagarmelakukan

perkarayangfardhu.
4-Perintahkepadaorang-orangyangmenjauhiperkaraharam

danyangmelaksanakanfardhuuntukmenjauhidiridariperkara
makruhdanmelakukanperkaraibadahyangSunnahdannafilah.
Dalampengelompokandi atas,bukanlah sesuatuyangdapat

diterima jika mengabaikan perintah yang lebih penting untuk
melakukanperkarayangselanjutnyadalamkontekskeutamaan;
itutidakdisukai.Danitutidakakanberguna.Yaknijikaseseorang
menghindari perbuatan jahat tanpa memiliki iman atau
melakukan fardhu tanpa menjauhi perbuatan jahat atau
melakukanSunnah tanpamelaksanakan fardhumaka itu semua
tidakdisukaidanditerimaolehAllahTa’ala.Untukmasalahyang
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sama,jikaseorangMuslimtidakmelakukansholatataumembayar
zakatataumembayarhakorangtuaatauistriatauanak-anaknya,
AllahTa’alatidakakanmenyukaiataumenerimaamalsalehnya
sepertisedekahdan/atauamaldan/atausumbangandan/atau
bangunanmasjiddan/ataubantuankeuangandan/ataumencuci
tangansebelumdansesudahmakandan/ataumelakukanumrah.
Sepertiyangterlihat,setiaporangharusmelakukanawamirtaklifi
dalam urutan keutamaan yang disebutkan di atas. Di sisi lain,
seandainya seseorang melakukan sesuatu yang kurang penting
tanpa melakukan perbuatan-perbuatan diatas dan jika
perbuatannya menyebabkan dia, katakanlah, menghilangkan
suatuperbuatanyangjauhataumelakukanharam;diatidakakan
mendapatkan pahala apa pun, itu benar, tetapi kemudian dia
seharusnya tidak membiarkan dirinya sendiri tanpa perbuatan
baik itu. Ini ditulis dalambukuTafsir berjudulRuhul bayan, di
bagianakhirbabkeenam,bahwadenganberkahterusmelakukan
perbuatanbaikitu,diharapkan,Allahute’aladenganpenuhbelas
kasihdapatmemberkatinyadenganmelakukanhalitu.perintahdi
kelasatas.]

Ada empat fardhu ketika makan:
1-Ketikamakandanminum,mengetahuibahwarasakenyang

danhilangdahagaadalahkaruniadariAllahTa’ala.
2-Makandarisesuatuyanghalal.
3- Beribadah kepada Allahu te’ala setelah energi masuk

kedalamtubuh.
4-Puasterhadapapayangtelahdiperoleh.
Sebelum memulai makan haruslah diniatkan untuk

mendapatkankekuatanagarbisadipakaiuntukberibadahkepada
AllahTa’ala,bermanfaatkepadahamba-hambaAllahTa’ala,dan
agarbisamenyebarkanagamaAllahTa’aladanjalankebahagiaan
abadi dan ketenangan kepada seluruh manusia. Diperbolehkan
untukmakandengankepalaterbuka.

Dan perkara mustahab ketika makan adalah:menghidangkan
makanan dilantai, duduk dengan pakaian yang bersih, makan
denganlututtertekuk,mencucitangandanmulutsebelummakan,
mencicip garam sebelum mulai, makan dengan roti gandum,
menyobek roti dengan tangan, tidak mubazir dengan potongan
roti-roti yangkecil,makandengan sesuatu yangadadihadapan,

–222 –



mencicip sedikit cuka, mengambil suapan-suapan kecil,
mengunyah makanan dengan baik, makan dengan tiga jari,
menuntaskan makanan yang ada dipiring, menjilat jari setelah
makan tiga kali, membaca hamdalah ketika selesai makan dan
menggunakantusukangigi.

Dan perkara makruh ketika makan adalah: makan dengan
tangan kiri, mencium makanan yang akan dimakan, tidak
membaca basmalah. [Hendaknya mengucapkan basmalah
walaupunsudahberadaditengahsantapan.]

Dan perkara haram ketika makan adalah:melanjutkanmakan
ketika sudah kenyang [ketika ada tamu maka hendaknya
bertindakseolah-olahsedangmakanagartidakmengganggutamu
yang masih makan], mubazir terhadap makanan, menurut
beberapa ulama mengucapkan basmalah ketika makan sesuatu
yangbukanmiliknya,pergikeacarayangtidakdiundang,makan
sesuatu yang bukan miliknya tanpa izin, makan sesuatu yang
berbahayabagitubuhnya,makanmakananyangdisiapkandengan
sifatriya,makansesuatuyangsudahdinazarkan.

Berikut adalah bahaya makan makanan yang masih panas:bisa
menyebabkanketulianpada telinga.Menyebabkanwajahpucat.
Menyebabkanmatatidakbercahaya.Menyebabkankuningpada
gigi. Menyebabkan mulut tidak bisa merasa. Menyebabkan
ketidakpuasan. Melemahkan pemahaman seseorang.
Menurunkankepkamuian.Menyebabkanpenyakitfisik.

Dan manfaat-manfaat makan sedikit adalah: menguatkan
jasmani. Memberi cahaya kepada hati. Menguatkan ingatan.
Memudahkan kehidupan. Membuatmu menikmati hidup.
Mempermudahuntuk senantiasaberdzikir kepadaAllahTa’ala.
Membuatmu bertafakur akan hari kiamat. Memberikan
kenikmatan ketika beribadah. Memberikan bimbingan dalam
segalahal.Akanmemudahkandalamhisabdiharikiamat.

Ketika ada orang berkata, "Saya seorang Muslim;"
Maka salat lima kali sehari adalah kewajibannya.
Pada Hari Kebangkitan yang akan segera datang,
Pakaian dan mahkota, dan seekor kuda disiapkan untuk menggendongnya.
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PERKARA PERNIKAHAN

Danjugapernikahanmemilikibanyakmanfaat.
Yangpertamaiatelahmenjagaagamanya.Danakanmemiliki

perilaku yang baik. Lalu keberkahan mengalir dalam hartanya.
Danjuga iatelahmelakukansesuatuyangdisunnahkan.Karena
Rasulullah ‘shallallahu alaihi wassalam’ telah bersabda,
“Menikahlah kalian dan milikilah banyak anak. Karena aku akan
bangga dengan banyaknya umatku dihari kiamat nanti.”
Dan juga hendaknya suami dan istri mengetahui dan

melaksanakanhak-hakterhadapsatusamalain.
Seseorangyanghendakmenikahhendaknyamencaripasangan

yang sholihah, yakni kuat agamanya dan bukan seorang yang
mahrambaginya.Diperbolehkanuntukmenikahkanwanitayang
hamildariperzinahan.Jikapelakuzinaadalahlaki-lakilainmaka
tidak diperbolehkan untuk berjima’ sebelum anak lahir. (Fatwa
Fayziyya)
Dan janganlah mengambil seorang gadis karena harta dan

kecantikannya. Karena itu semua akan hilang. Rasulullah
‘shallallahu alaihi wassalam’ bersabda, “Jika seseorang
mengambil perempuan dikarenakan harta dan kecantikannya
maka ia akan dikurung oleh harta dan kecantikannya.”
Jika seseorang mengambil perempuan karena agama dan

akhlaqnya maka Allah Ta’ala akan menambahkan harta dan
kecantikannya.
Seorang istrihendaknyaberadadibawahsuamidalamempat

perkara.Umur,tinggibadan,kawandansanaksaudara.Danjuga
istri hendaknya berada diatas suami dalam empat perkara juga.
Kecantikannya, akhlaqnya, perilakunya dan menjauhi dari
perkarayangharamdansyubhat,danjugaiatidakmenampakkan
rambut,kepala,tangandankakinyakepadalaki-lakiasing.
Hendaknya tidakmenikahkan perempuan yangmasihmuda

denganlaki-lakiyangsudahtua.Karenaitumenyebabkanfasad.
Sebelumpengaturanawaltentangpernikahan,keluargacalon

pasangan harus melakukan penyelidikan menyeluruh tentang
anak-anak, karena itu merupakan sunnah dan akan membantu
kelanjutanpernikahanitusendiri.Menurutpernyataanilmiah,ini
akanmenghasilkantigamanfaat:Pertama,akanadakasihsayang
seumur hidup antara kedua pasangan; kedua, akan ada barakat
(kelimpahan, kesuburan ilahi) dalam rejeki mereka (hidup,
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makanan,makanansehari-hari);ketiga,merekaakanmelakukan
sesuatuyangsunnah.
Setelah itu hendaknya mendaftarkan pernikahannya ke

pemerintah setempat. Melakukan pernikahan yang tidak sesuai
dengan Sunnah adalah suatu dosa besar. Dan tidakmelakukan
proseduryangresmijugamerupakanperbuatanilegal.
Setelah pernikahan yang sesuai dengan Sunnah hendaknya

keluarga laki-laki mengirimkan sesuatu yang bagus dan indah
kepada keluargawanita, agarmenjadi sebab kecintaan diantara
mereka.
Dan istri yang berhias dengan cantik dan indah didepan

suaminya sangat diperbolehkan dan merupakan pahala yang
besar.
Dan disunnahkan untuk mengundang tamu-tamu dimalam

upacarapernikahan.[Makanmalamhendaknyadilakukansetelah
maghrib, dan setelah salat isya hendaknya mempelai laki-laki
pergi kerumah wanita dan hendaknya bubar ketika doa selesai
dibacakan.]
Padamalam pertama disunnahkan untukmempelai laki-laki

mencucikakimempelaiperempuandanmencipratkanairtersebut
keempat sudut rumah.Lalusholatduarakaatdanberdoa.Pada
malamtersebutdoa-doayangdipanjatkanakandikabulkan.Dan
bagi siapapun yang bertemu dengan mempelai laki-laki
hendaknyaberdoa,“Barakallahu laka wa barakallahu alaika wa
jamaa bainakuma fii khair.” Yangberartikeberkahanterlimpah
kepadamu dan kepada istrimu dan semoga Allah Ta’ala
mengumpulkankalianberduadalamkebaikan!
Sebagian orang memberikan selamat kepada pengantin

denganmengatakan,“SemogaKamusembuhdankamumemiliki
putra dan pelayan!” Itu pernyataan yang bodoh dan tidak
berguna.Disunnahkanuntukberdoayangtelahditentukanuntuk
waktuitu.
Kamu harus mengetahui ajaran agama apa yang diperlukan

lalu mengajarkannya kepada istri. Sebab kamu akan ditanyai
tentang mereka di akhirat. Ketidak tahuan tidak akan menjadi
alasanyangbisaditerima.[Hukumnyafardhuuntukmempelajari
prinsip-prinsip, fardhudanharamyangsesuaidengankeyakinan
Ahlusunnah, lalu mengajarkannya kepada istri dan anak-anak.
Dan disunnahkan untuk mempelajari Sunnah-sunnah lalu
mengajarkannyakepadamereka.]

–225 –



Kamu tidak boleh membawa atau mengirim istri kamu ke
tempat yang tidak diizinkan oleh Islam! Kamu tidak harus
membawanyakeluarataumembiarkannyakeluartanpamenutupi
dirinya dengan benar. Karena Nabi kita yang diberkati ‘alaihis
salam’menyatakan,“Jika seorang wanita datang ke masjid kami
untuk melakukan salat dengan aroma yang menyenangkan, salat
wanita itu tidak akan diterima (oleh Allah Ta’ala) kecuali dia
pulang dan membuat ghusl seperti membuat ghusl junub.”Karena
tidakdiperbolehkanbagimerekauntukpergi kemasjid dengan
bau yang menyenangkan mereka, maka kita harus membuat
gambaran tentang dosa pergi di tempat lain dan menunjukkan
dirinyakepadaoranglain.Kitaharusmembuatperbandingandan
kemudianmencobamembayangkansiksaanyangakandiaalami!
Nabi kita yang diberkati menyatakan dalam salah satu

haditsnya,“Sebagian besar orang-orang di surga Firdaus adalah
orang-orang yang miskin (selamahidupdi dunia), dan sebagian
besar penghuni Neraka adalah wanita!” Setelah itu Aisyah
‘radiyallahu 'anha’ bertanya, “Apa alasan Neraka diduduki
sebagian besar oleh wanita?” Rasullah ‘shallallahu alaihi
wassalam’menjelaskan,“Mereka tidak menunjukkan kesabaran
ketika sebuah bencana menimpa mereka. Dan ketika ada
seseorang yang telah berbuat baik padanya sepuluh kebaikan lalu
ia melihat satu keburukan padanya, maka ia langsung lupa
sepuluh kebaikan itu dan terus membahas satu keburukannya
tersebut. Mereka juga sangat suka terhadap kesenangan dunia dan
tidak peduli kepada akhirat, dan mereka banyak melakukan
gibah.”
Dan barang siapa yangmemiliki sifat-sifat ini dari golongan

laki-lakiatauperempuanmakaiaadalahahlineraka.
DandiriwayatkandariAli ‘karramallahuwajhah’:Suatuhari

wanita pergi kehadapan Rasulullah ‘shallAllah Ta’ala alaihi wa
sallam’ dan berkata, “Wahai Rasulallah! Saya ingin menikah
dengan pria. Apa pendapat kamu?” Beliau shallallahu alaihi
wassalammenjawab,“Seorang pria memiliki sejumlah hak atas
istrinya. Apakah Kamu akan mampu memenuhinya?” Wanitaitu
berkata, “Ya Rasulallah! Apa hak suami?” “Jika kamu
menyakitinya, maka kamu akan dilaknat Allah dan salatmu tidak
akan diterima” merupakan jawabanYangDiberkati.Wanita itu
berkata,“Apakahadahaklain?”“Jika seorang wanita keluar dari
rumahnya tanpa izin suaminya, dosa dari setiap langkah akan
dicatat (dalam buku perbuatannya).” Jawab Rasulullah
‘shallallahu alaihi wassalam’. Wanita itu berkata: “Apakah ada
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yang lain?” “Jika seorang wanita menyakiti suaminya dengan
kata-kata buruk, maka pada hari kiamat lidah mereka akan ditarik
menjulur keluar dari belakang lehernya.” adalah jawaban rasul
ekrem.Wanita itu berkata: "Apakah ada yang lain?”“Seorang
wanita yang memiliki harta tetapi belum bisa melayani kebutuhan
suaminya maka wajahnya akan menghitam diakhirat.” jawab
Rasulakram.Wanitaitubertanya,“Apakahadayanglain?”Rasul
akrammenjawab,“Jika ada wanita yang merampas harta milik
suaminya dan memberikannya kepada orang lain, Allah Ta’ala
tidak akan menerima zakat atau sedekah wanita itu, kecuali jika
dia meminta suaminya untuk memaafkannya lalu dia
termaafkan.” Wanita itu berkata, “Apakah ada yang lain?”
KemudianRasulullahbersabda,“Jika ada wanita yang bersumpah
pada suaminya atau menolak untuk menaatinya, mereka akan
digantung dengan lidahnya di lubang Neraka, lalu jika ada wanita
keluar dan menonton penari wanita dan mendengarkan alat musik
dan menghabiskan satu sen, maka semua pahala yang ia dapatkan
sejak masa kecilnya akan musnah dan gaun yang dia kenakan
akan menuntut dia dengan mengatakan, “Dia tidak memakai kita
pada hari-hari suci atau dihadapan orang yang halal baginya
(suaminya), tapi ia mengenakan kami di tempat-tempat haram di
mana ia pergi.” Maka Haq taala akan berfirman, “Saya akan
membakarwanita-wanitasepertiituselamaseributahun.”]Ketika
wanita itumendengar jawaban-jawaban ini,diaberkata,“Wahai
Rasulallah! Saya belum pernah menikah sampai sekarang, dan
tidakakanpernah.”
KaliiniRasulullah‘shallAllahTa’alaalaihiwassalam’dengan

ramah menawarkan penjelasannya, “Wahai hatun (Wahai
wanita)! Izinkan saya untuk memberi tahu kamu juga tentang
berkat menikah; dengarkan! Jika seorang suami berkata kepada
istrinya, “Semoga Allah memberkatimu dengan Rahmat-Nya.”
Maka itu akan lebih baik daripada ibadah selama enam puluh
tahun. Dan jika dia memberi suaminya minum air adalah maka itu
lebih utama daripada berpuasa selama satu tahun. Jika dia
melakukan ghusl setelah hubungan suami-istri dengan suaminya,
dia akan mendapatkan pahala sebanyak jika dia melakukan
qurban. Jika dia tidak berbuat kecurangan kepada suaminya,
maka para malaikat di surga akan bertasbih atas namanya. Jika dia
bermain-main dengan suaminya, dia akan lebih diberkati daripada
membebaskan enam puluh budak. Jika dia melindungi harta
suaminya dan mengampuni kawan-kawan dan kerabat suaminya
lalu melakukan sholat lima kali sehari dan puasa (dalam
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Ramadhan), itu lebih berjasa daripada mengunjungi Ka'bah
seribu kali.” FatimaAzzahra‘radhiallahanha’(anakperempuan
Rasulullah yang diberkati, bertanya, “Apa yang akan terjadi
dengan seorangwanita jika diamenyakiti suaminya?Kemudian
ayah yang paling diberkati dari semua ayah menyatakan, “Jika
seorang wanita menolak untuk mematuhi suaminya, laknat Allah
akan tetap di atasnya sampai dia meminta suaminya untuk
memaafkannya dan dia memaafkannya, jika dia mengabaikan
tugas suami isteri dia akan kehilangan semua pahalanya, jika dia
berperilaku angkuh terhadap suaminya, dia akan menjadi sasaran
kemarahan Allahu te’ala, jika dia berkata kepadanya, “Mengapa
kamu selalu ikut campur?” atau, “Apakah kamu pernah ada
gunanya bagiku?”, Allah Ta’ala akan membuat berkah-Nya
menjadi haram baginya. Dan jika dia menjilat darah suaminya
dengan lidah itu semua belum bisa membayar hak suaminya. Jika
suaminya membiarkannya keluar tanpa menutupi dirinya dengan
baik, seribu dosa akan dicatat dalam buku perbuatan suaminya
karena mengizinkannya.” Ini akan membantu untuk
membandingkan betapa besarnya dosa seorang wanita karena
pergikeluartanpaizinsuaminya!
Rasulullah ‘shallallah alaihi wassalam’ bersabda, “Wahai

Fatimah! Jika Allah Ta’ala memerintahkan manusia untuk sujud
di depan orang lain, maka aku akan memerintahkan wanita untuk
bersujud di hadapan suami mereka.
Aisyah ‘radhiallahu anha’ menceritakan: Saya meminta

Rasulullahuntukmembuatsuratwasiatuntuksaya.Utusanyang
diberkahi itu bersabda, “Wahai Aisyah! Saya akan membuat
wasiat untuk kamu dan kamu buat wasiat itu untuk para wanita di
antara ummat saya! Ketika orang-orang bangkit untuk
penghakiman pada hari kiamat: pertanyaan yang diajukan
pertama adalah iman. Pertanyaan kedua adalah perkara wudhu
dan sholat. Dan pertanyaan ketiga untuk wanita, apa telah
dilakukan pada (hak-hak) suami mereka. Jika seorang pria
bersabar dengan kelakuan istrinya, Haq taala akan membalasnya
dengan pahala yang setara dengan apa yang diberikan kepada
Nabi Eyub (Ayub). Dan jika seorang wanita bersabar dengan
ketidakmampuan suaminya, Allah Ta’ala akan mengangkat
derajatnya ke tingkat Aisyah as-Siddiqa.”
Dan juga beliau bersabda, “Jika seorang laki-laki memukul

istrinya maka aku akan tuntut dia dia hari kiamat nanti.”
Ada tiga alasan diperbolehkannya seorang pria memukul
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istrinya dengan telapak tangannya yang terbuka atau dengan
saputangan:jikaiaberhentisholatataughusldankarenamenolak
untukdatangketempattidurnyadanpergitanpaizinnya.Dengan
cara apa pun tidak diperbolehkanmemukulnya dengan tongkat
atau memukulnya dengan kepalan tangan atau menendangnya
ataumemukulinyadengansaputanganyangdiikatataumemukul
kepalanya atau tubuh. Dan dia tidak boleh dipukul karena
kesalahan lain.Dia harus diperingatkan beberapa kali. Jika dia
memperbaiki dirinya sendiri, maka dia harus dibiarkan sendiri
agardanjanganlahkamuharusmenyiksadirikamusendirijuga.
[DinyatakansebagaiberikutdalamShir'at-ul-islam:“Jikaistri

Kamumulaimenunjukkanperilakuyangbermukamasam,kamu
harusmenyalahkandirisendiri.Dankamuharusberkatapadadiri
sendiri,“Diatidakakanberperilakusepertiitujikasayabaik.Jika
istri kamu adalah seorang yang sholihah, kamu tidak boleh
mengambil istri kedua. Tidak diperbolehkan bagi seorang pria
yang kurang memberikan keadilan sehubungan dengan
pemeliharaan keluarganya untukmenikahi istri kedua. Jika dia
tahu bahwa dia akan mampu memberikan keadilan, maka
diperbolehkan baginya (untuk mengambil istri kedua). Namun
lebihutamabaginyauntuktidakmelakukannya.Ketikaistrikamu
pergi ke tempat yang diizinkan baginya untuk pergi, dia harus
mengenakantutupkepaladanmenutupitubuhnyadenganbenar.
Hukumnyaharambagiseorangwanitauntukpergikeluardengan
aromaparfumdan/ataudenganornamentyangterbuka.Wanita
sholihahadalahsesuatuyangpalingberhargadariberkahduniawi.
Memperlakukan seorang Muslim dengan belas kasihan dan
kelembutan menghasilkan lebih banyak pahalanya daripada
tindakan ibadah nafilah.” Ini ditulis sebagai berikut dalam
Riyadun nasihin: Ayat kedelapan belas dari surah An-Nisa
menyatakan, “Berperilaku baik dan lemah lembutlah terhadap
istrimu!” Haditsberikut ini:“Wahai Abu Bakar! Jika seseorang
berbicara dengan tersenyum dan dengan lembut dengan istrinya,
dia akan diberikan pahala sebanyak membebaskan seorang
budak.” dan “Barang siapa yang menginginkan syafaat-Ku maka
janganlah memberikan putrinya kepada orang yang fasiq” dan
“Yang terbaik dari manusia adalah orang yang baik kepada setiap
orang. Orang terburuk adalah orang yang menyakiti orang.” dan
“Melukai seorang Muslim secara tidak adil lebih buruk daripada
menghancurkan Ka'bah tujuh puluh kali.”
Disebutkan dalam Darrul mukhtar: “Setelah seorang pria

Muslim menikahi seorang wanita dengan sah yakni nikah
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dengannya, (dia menjadi istrinya dan) menjadi fardhu baginya
untukmenyediakan(saranapenghidupandisebut)nafaqa.Nafaqa
(nafkah) terdiridarimakanan,pakaian,dan tempat tinggal.Dia
harusmembuatistrinyatinggaldirumahyangdimiliknyasendiri
atau yang dia sewa. Istri dapatmeminta agar tidak ada kerabat
suaminya yangdiizinkanmasukke rumah.Suami jugamungkin
menuntut agar tidak ada kerabat istrinya yang masuk rumah.
Keduanyamemilikihakuntukitu.Rumahituharusbertetanggaan
dengan rumah orang muslim lainnya tinggal. [Suara muazzin
sendiri harus terdengar dari rumah (tanpa harus menggunakan
pengeras suara, karena itu adalah tindakan bid'at untuk
menggunakannyadalampraktikIslam).]Sangsuamitidakdapat
melarang istrinya pergi mengunjungi orang tuanya sekali
seminggu.Ataumerekamungkin juga datang danmengunjungi
putrimereka seminggu sekali. Jika salah satu darimereka sakit
dantidakadayangmerawatmereka,istriharuspergidanmerawat
orang tuanya walaupun suaminya menentangnya. Sang suami
tidak dapat mencegah kerabat mahram lainnya dari
mengunjunginya, atau mencegahnya mengunjungi mereka
setahunsekali.Jikadiamengizinkannyauntukmengunjungiorang
lain atau pergi ke tempat-tempat yang berdosa, keduanya akan
berdosa.Hendaknyabagisuamiuntukmencegahnyadariberkerja
untuk orang lain, dengan imbalan pembayaran atau tanpa
bayaran,dandirumahatauditempatlain,danjugamencegahnya
dari pergi kesekolah atau ceramah. Seorangwanita harus sibuk
melakukan pekerjaan rumah di rumah; dia seharusnya tidak
duduk diam.Dia tidak bolehmembiarkannya pergi ke tempat-
tempat dengan orang-orang dengan bagian aurat yang terbuka,
seperti pemandian umum [dan pantai atau ke tempat-tempat di
manaorangmenontonkegiatanolahraga.Danjugahendaknyaia
tidakmenyimpan televisi di rumahnya agar kegiatan seperti itu
tidakditonton.]Wanitaitutidakbolehpergidenganhiasanatau
pakaian baru padanya. “Dia diperbolehkan membawanya ke
tempat-tempatdimanaMuslimyangmenghindariharamtinggal,
bahkan jikamereka bukankerabatmahramnya, seperti kerabat
dekatyangharambaginyauntukmenikah;namuntetapdalamhal
inipriadanwanitaharusdudukdikamaryangterpisah.Kerabat
mahram seorang wanita adalah delapan belas pria, sebagai
berikut: Ayah dan kakeknya; putra dan cucunya; saudara laki-
lakinya, saudaranyahanya ibu atau ayahnya saja; putra saudara
laki-laki atau perempuannya; paman dari pihak ayah dan ibu.
Ketujuhlelakiiniadalahkerabatmahramketikamerekamemiliki
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hubungankeluargadengansusunyaataudenganpercabulanjuga.
Dan empat pria lainnya menjadi kerabat mahram melalui
pernikahan.Merekaadalah:Ayahmertuadanayahnya;menantu;
ayah tiri; anak tiri. Menantu perempuan anak laki-laki dan
menantu perempuan anak laki-laki adalah kerabat mahram
mereka.Mahramberartiseseorangyangtidakdapatkitanikahi.
Misalnya, seorang saudara perempuan adalah kerabat
mahramnya. Anak-anak dari saudara adalah kerabat mahram.
Istrisaudaralaki-lakiatauanakdanistripamandaripihakayah
danibu,jugaanakbibidaripihakayahdanibubukandarisaudara
mahramnya.Anak-anakbibidaripihakibudansuaminyaadalah
non-mahram, (yaitu mereka bukan saudara mahram.) Kakak
suami atau istri kamu adalah non-mahram. Dan suami dari
saudara perempuan atau saudara perempuan seorang bibi dan
saudara suaminya adalah non-mahram ditulis dalam buku
berjudulNikmat Islam, dalam babnya yang membahas tentang
hal-halpentingdariibadahhaji.Haramhukumnyabagiistriuntuk
menunjukkan dirinya kepada orang-orang ini tanpa menutupi
dirinyadengancarayangdiajarkanolehIslamatauuntuktinggal
bersamamerekasecarapribadidiruangtertutupbahkanjikadia
telah menutupi dirinya dengan benar atau untuk pergi pada
(perjalananjarakjauhyangdisebut)safardenganmereka.Selain
itu, ibu dari pihak ibu dan pihak ayah adalah kerabat mahram
menantunya. Seorang gadis tidak dapat menikahi salah satu
kerabatmahramnya.Makadiperbolehkanbaginyauntukdudukdi
hadapan mereka tanpa menutupi dirinya dengan ketat seperti
yang akan dilakukannya di hadapan laki-laki yang non-mahram
kepadanya. Dia dapat tinggal bersama salah satu kerabat
mahramnya secara pribadi di ruang tertutup atau melakukan
perjalanan jarak jauh (safar) dengannya. Ketika salah satu
kerabatnya yang bukanmahram datang ke tempatmereka, dia
berkatakepadanya,"Selamatdatang,"dihadapansuaminyaatau
wanitayangmerupakankerabatnyadandenganseluruhtubuhnya
tertutup kecuali wajahnya. Dia menyajikan kopi, teh, atau
sejenisnya. Tapi dia tidak duduk di sana. Umat Muslim harus
mematuhi buku-buku yang mengajarkan Islam, bukan adat
istiadatdanetika.SetiapMuslimharusmengajarkanIslamkepada
istrinya;jikadiabelumcukupmahir,diaharusmengirimseorang
ustadzahyangcukupterpelajaruntukmengajarinyadansholihah
(cukup saleh) (bagi mereka untuk percaya padanya) kepada
istrinya. Jika dia tidak dapat menemukan seorang wanita yang
mematuhiIslamdanmenghindariperkaraharam,diadanistrinya
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harus duduk bersama dan membaca buku-buku yang ditulis
dengan benar dan hasil karya para ulama Ahli Sunnah maka
dengandemikiankeduanyaakanbelajarIslam,iman,haramdan
fardhu dengan baik. Hendaknya ia tidak mencemari rumahnya
denganbuku-bukusesat tafsiryangditulisolehorangberagama
tanpa Mazhab tertentu; buku-buku semacam itu tidak boleh
dibaca.Diaseharusnyatidakmemasangradiodantelevisidengan
program-programyangmerusakIslamdanmerusaketika.Mereka
lebihburukdaritemanyangburuk.Merekaakanmerusakiman
danperilakumoralistridananak-anak.Istridananakperempuan
harus sibuk melakukan pekerjaan rumah; mereka tidak boleh
dibuatbekerjadi ladangataupabrikataubankatauperusahaan
atau layanan sipil. Istri dan anak perempuannya tidak harus
membantusuamidanayahmerekadalamusahadanperdagangan.
Karenaadalahtugaspriauntukmelakukantugas-tugassepertiini
lalu membeli kebutuhan mereka di toko-toko dan pasar lalu
membawanyapulang.Jikawanita itudipaksamelakukanhal-hal
semacaminimaka iman,perilakumoraldankesehatannyaakan
terganggu. Dunia dan akhirat keduanya akan hancur. Dan
walaupunmerekaakanmerasakanpenyesalanyangpahit,namun
itu tidak akan berhasil. Sebab itu tidak akan menyelamatkan
merekadaridosadanbencana.SeseorangyangmematuhiIslam
akan mendapatkan penghiburan baik di dunia ini maupun di
akhirat. Kita harus menyesuaikan diri kita dengan buku-buku
yangmengajarkankitaagamayangkitapelukdankitatidakboleh
jatuh cinta pada senyum dan kata-kata ramah dari teman yang
jahatdanorang-orangyangmunafik.Kitaharusmelindungianak
perempuan dan anak lelaki kita juga dari bahaya. Kita harus
mengirim putra-putra kita ke sekolah-sekolah yang
mempekerjakanguru-guruMuslim.Wanitaitutidakperlubekerja
layaknya pria, di toko, toko, pabrik atau layanan sipil. Jika dia
tidak memiliki suami, atau jika suaminya tidak sah, kerabat
mahram perempuan tersebut harus menyediakan semua
kebutuhannya. Jika kerabatnya miskin, maka Negara harus
memberinya tunjangan yang cukup.Allah Ta’alamenempatkan
semuakebutuhanwanitasesuaikeinginannya.Diamembebankan
bebanmencari nafkah pada pria itu.Meskipunwanita itu tidak
harus bekerja untukmencari nafkah, namun hendaknya ia juga
diberikanhartawarisansetengahbagianyangditerimaolehpria.
Tugas wanita terdiri dari kegiatan dalam ruangan, rumah. Dan
yang pertama dan terpenting dari kegiatan ini adalah
membesarkananak-anak.Mursyiddasaranak(penuntun)adalah

–232 –



ibunya.Begituseoranganakmempelajariajaranagamadanetika
dariibunya,itutidakakanpernahbisadisalahgunakanolehpara
guru yang tidak beragama, oleh teman jahat, atau oleh
kebohonganparazindiqyangmerupakanmusuhIslam.Iamenjadi
Muslimsejatisepertiorangtuanya.Silakanlihatbabkeduabelas
darijilidkelima,danjugababkelimabelasdarijilidkeenamdari
Kebahagiaan abadi!Munafiq yangmelakukanaktivitas-aktivitas
permusuhanmelawanIslamdisebutzindiq.]

PERKARA MEMANDIKAN, MENGAFANKAN
DAN MENGUBURKAN JENAZAH

Fardhu hukumnya untuk melaksanakan salat jenazah,
memandikan,mengkafanidanmenguburkanjenazah.
UntukmemandikantubuhMuslimyangsudahmati,mayatitu

dibuatberbaringtelentangdiatasbangkumarmerataukayuyang
diletakkandisuatutempat.Kemejanyadilepas.Laludiambilkan
wudhu.Bagianatastubuhnya,darikepalakepusar,dicucidengan
airhangat.Kemudianbagianantarapusardan lututditutupdan
dicuci. Orang yang mencuci memakai sarung tangan di tangan
kanannya.Merekamemasukkantangan(yangbersarungtangan)
di bawah penutup, menuangkan air dan mencuci bagian yang
(tertutup)itu.Merekaseharusnyatidakmelihatbagiandibawah
penutup. Kemudian mayat itu dibelokkan ke kiri dan sisi
kanannya dicuci; setelah itu diputar ke kanan dan sisi kirinya
dicucidengantanganbersarungtangan.Salahsatudaritigabagian
kain kafan tersebar di bangku dan di bawahmayat. Kemudian
kainlapdanmayatdiatasnyaditempatkankedalampetimati.
Kafan ada tiga macam: fardhu kafan [disebut dengan kafan

dzaruri],Sunnahkafandankafankifayah.
Sunnahkafanbagilaki-lakitigalapisdanbagiperempuanlima

lapis.
Sedangkan kafan kifayah bagi laki-laki dua lapis dan bagi

perempuantigalapis.
DalamBaharur raiq bahwakafankifayauntukwanitaadalah

izar, lifafa, dan tutup kepala himar.Karena paling tidakwanita
menutupi diri mereka dengan tiga potong pakaian ini ketika
merekamasih hidup.” Izar, padamasa itu, adalah pembungkus
yangmenutupiseluruhtubuhdaribahuataudariatashinggakaki.
DanlifafaituadalahgamisditulisdalamIbniAbidin.Sepertiyang
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terlihat, para wanita sebelumnya mengenakan mantel yang
banyak dan tutup kepala saat mereka keluar. Itu ditulis dalam
BahrurraiqdandalamDarul muntaqa:“Nafkahyangwajibbagi
suamiadalahuntukmenyediakanbagiistrimakanan,pakaian,dan
tempat tinggal. Pakaian terdiri dari himar (tutup kepala) dan
milhafa,yangberartipembungkus luar. [Inidisebut ‘feraja’atau
'mantel'atau‘jubah’hariini.Sepertiyangterlihat,pakaianwanita
itu terdiri dari tiga potong, dan charshaf bukan salah satu dari
potongan-potongan ini. Charshaf menjadi populer pada masa
setelahnya. Dan diperbolehkan bagi wanita untuk mengenakan
charshaf di tempat-tempat di mana biasanya mengenakan
charshaf danmengenakanmantel yang cukup dan tutup kepala
yang tebal di tempat-tempat di mana biasanya mereka
mengenakannya. Dan jika keluar dari ajaran dan adat tersebut
maka itu bisa mengeluarkan kita dari jamaah dan menjadi
penyebabfitnah.Danitutermasukperbuatanharam.]
Kafanfardhubagilaki-lakidanperempuanadalahsatupotong.
Dan jika tidak ditemukan kain kafan dan hanya sutra yang

tersediamakacukupsatupotonguntuklaki-lakidanduapotong
untukperempuan.
Dan jugaurutanuntukorangyangmengimami salat jenazah

pertama-tamaadalahpemimpinnegarajikaiamuslim,laluhakim
daerahtersebut,lalukhatibyangbiasamembawakansalatJumat
danimamhay(SilahkanlihatbagianduapuluhdariKebahagiaan
abadi jilidkeempat.)
Yangdimaksuddengan imamhayadalahalimulamamuslim

yangdipercayaketikahidupsangmayit.Danselanjutnyaadalah
wali mayit. Jika wali tidak ada dan tidak ada dari yang telah
disebut diatas maka walinya memilihnya untuk dilaksanakan
sholat atau tidak. [Untuk detailnya dapat dilihat Kebahagiaan
abadi jilidempatdanlima.]
Danjugasetengahdaribadanjenazahterpotonglaluditengah

jalan bagian setengahnya lagi ditemukan maka tidak perlu
dilakukansholatlagi.
Danjikaanggotatubuhmayitterpotongbeberapabagiandan

itu terpisah-pisah maka tidak dilakukan sholat atasnya. Namun
jika potongan-potongan tersebut berhasil dikumpulkan maka
hendaknyasholatmayitdilaksanakan.
Jikajenazahsudahdimandikannamunmasihadabagianyang

kering maka hendaknya kembali dimandikan jika belum
dikafankan.Namunjikabarudiberitahubahwaadabagiantubuh
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yang masih kering ketika sudah sampai makam hendaknya
anggotatubuhtersebutdimandikanlaludisholatkan.Namunjika
mayit sudahdiletakkankedalam liang lahatdanditimbun tanah
maka itu sudah tidak bisa dikeluarkan lagi. Tapi jika belum
ditimbuntanahmakaiadikeluarkanlaludimandikanlagi.
Dan juga jika jenazah ditayamumkan lalu ketika sedang

dibawaditemukanairmakaituterdapatpilihan.
Diperbolehkanuntukmelakukansalat jenazahmasaldisuatu

daerahjikaadayangmeninggal.Namuntetapharussesuaidengan
yang diajarkan Islam. Dan melaksanakan untuk tiap mayit itu
lebihutama.
Dan juga hendaknya berniat, “Aku niat salat jenazah demi

ridha Allah Ta’ala atas mayit laki-laki atau perempuan sebagai
makmum.”
Seandainya seseorang ditangkap karena ia merampok para

pengembara dan lalu dihukummati atas keputusan hakim atau
walinya,atauseorangpemberontakterbunuhketikaiaberperang
melawan negara, atau seseorang (terbunuh karena ia) telah
membunuhorangtuanyasendiri;makasalatjenazahtidakboleh
dilakukanuntukpelakunya(terbunuh)tersebutdalamsalahsatu
daritigakejadianini.
Danjikaiamembunuhdirinyasendiri,yaknibunuhdirimaka

salatjenazahdilakukanatasnya.(Darul mukhtar).

DanjugaadasepuluhkarakterAhluSunnah:
1-Iaselalupergisalatberjamaahdimasjid.
2-Mengikutiimam[yangtidakkafirdalamitikad.]
3-Diaberpendapatbahwadiperbolehkannyamengusapkhauf.
4- Tidak berkata buruk kepada semua ashabul kiram

‘radhiallahuanhum’.
5-Tidakmemberontakkepadanegara.
6-Tidakberdebatdalamperjuanganagama.
7-Tidaksyirik.
8- Mengetahui kebaikan dan keburukan yang dikabarkan

AllahTa’ala.
9-Tidakmengkafirkansesamamuslim[selamailhadnyatidak

jelas].
10-Diaakanmengutamakankhulafaurrasyidinsebelumpara

sahabatyanglain.
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PERKARA TENTANG MAUT

Wahaikalianorangyangmalang!Kalianbisaberkata,“Orang
itutelahmeninggal,makajikaakuberadadidekatnyamakamaut
jugaakandatangkepadaku.Ataujikaadapenyakitmenularyang
sedang menyebar maka aku hanya perlu pergi ketempat lain.”
Makamempercayaihal-halsemacamituadalahperbuatanharam.
JikaAllahTa’alamenghendakimakapenyakittersebutpunakan
menghampirimu.
Wahaiorangyangmalang,kemanakalianbisalari!Mauttelah

dijanjikankepadakalian.Danajaltidakakanmungkintertunda!
Penciptaalamtidakakanmemberikanwaktusekedipanmatapun
jikaajalmutelahdatang.Danapayangditakdirkantidaklebihdan
tidakkurang.
DimanapunAllahTa’alatelahmentakdirkannyamakaorang

ituakanpergikedaerahitudenganmeninggalkanharta,keluarga
dan anak-anaknya. Dan tidak akan diperintahkan untuk
mengambilajalorangtersebutsampaiiatibadidaerahyangtelah
ditakdirkan.
Semua manusia akan meninggal ketika ajalnya datang. Arti

dari surah Al-A’raf ayat ketiga puluh tiga adalah “Ketika ajal
sudah datang maka ia tidak akan bisa memajukan ataupun
memundurkan walaupun sedikit.”
Telahditentukanumurseseorangsebelumialahir.Dantelah

dituliskan padanya di lauhul mahfuz dimana dia akan wafat,
apakah setelah ia bertaubat ataukah belum, karena sakit apa,
apakahdengankeimananatautidak.Danjugatelahdiisyaratkan
dalamayatterakhirdarisurahLuqman.
Allah Ta’ala menciptakan maut. Lalu menciptakan

kebangkitan.Lalumenentukanrezekikitadanmenulisnyadalam
lauhulmahfudz.
SekarangAllahTa’alaMahaMengetahuinafasyangkitahirup

dalam sehari. Dan menulisnya dalam lauhul mahfudz. Para
malaikanmengawasidanketikawaktu sudah tiba,merekaakan
memberikabarkepadamalaikatmaut.
JikakauberpegangteguholehwahyuyangadadiAl-Quranal-

Karim dan mempercayainya, maka kau akan pergi dengan
selamat! Dan ketahuilah bahwa semua itu datang dari Allah
Ta’ala! Janganlah berteriak dihadapan jenazah!Karena itu bisa
menyebabkan kepergian tanpa iman. Naudzubillah. Jika kita
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melakukan dosa dan kesalahan hendaknya melakukan taubat
nasuha.
Allahu subhanahuwa taalaberfirmankepadamalaikat Izrail

‘alaihissalam’, “Ambillah nyawa sahabatku dengan lembut dan
ambillah nyawa musuhku dengan keras (kasar)!” Waiyadzubillah
kepadaorangyangtidaktaat!
Lamadarisatuharikiamatseributahunataulimapuluhribu

tahun. Terdapat beberapa tafsir dalam topik ini. Itu dapat
dipahamidalamsurahSajadahayatkelimadansurahMaarijayat
keempat.
Setelahitumalaikatmencabutnyawaorangyangtidaktaatitu

dengan siksaan. Bahasa tidak akan bisa menggambarkannya.
Kami berlindung diri kepadaAllah yangmenciptakan kita dari
ketiadaan.Beberapaorangyangsekaratmenggeliatdanberbalik
darisatusisikesisilainsepertimataair.SebenarnyaAllahute’ala
telahmenggambarkankeadaanmereka dalam surahAn-Naziat.
Malaikat menyiksa mereka dengan keras, dan sementara itu
berbicarasatusamalain.Jibril‘alaihissalam’mengatakankepada
para malaikat: “Jangan menunjukkan belas kasihan!” Nyawa
orang munafik muncul sampai ke titik ujung hidungnya.
Kemudian malaikat melepaskannya. Begitu eratnya mereka
meremas semua anggota tubuhnya sehingga cahaya matanya
turun. Para malaikat berkata kepadanya: “Kamu bukanlah ahli
surga! Apakah kamu lupa kesalahan yang kamu lakukan saat
hidup?Wahaikamuorangyangtidakberguna!Siksaanyangtelah
disiapkanuntukmuadalahsiksaanbagiparamunafikdanorang-
orangkafir.Karenakamutidakadahubungannyadengansholat,
zakat, sedekah, atau dengan belas kasihan bagi orang miskin.
Kamutidakmenghindaribahaya,dansemuaperbuatanfasadmu.
Kamu melakukan fitnah dan kemudian berkata, “Allah adalah
karim.” Dan sekarang rasakanlah pahit siksaan itu. Mereka
sombong. Mereka tidak memperhatikan fardhu, sunnah, atau
wajib. Jadi biarkanmerekamelihat siksaanku sekarang!”Sekali
lagi, Zeban (Malaikat penyiksa) memegang kukunya dibagian
bawahdanmenarikjiwanyamelaluiuratdadanya,membawanya
ke tenggorokan, dan kemudian membiarkannya turun kembali.
Sekali lagi suara-suara lain datang (dari Allah Ta’ala)
mengatakan:"Bukankahparaulamatelahmemberi tahukamu?
Apakahkamu tidakmembacakitabKami?Tidakkahdikatakan
didalamnya“Jangalahlalai,danjanganmengikutiiblis?Tidakkah
dikatakan: “Ketahuilah bahwa semuanya berasal dari Allah?”
Janganlah berhasrat untuk dunia ini! Puaslah dengan apa yang
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telah Allah berikan kepadamu, kasihanilah hamba-hamba-Nya
yangmalang, dan berimakan orangmiskin!AllahTa’alamaha
KuasasehinggaDiamenciptakankamudanmengambilalihdiri-
Nyauntukmemberimakankamu,danjikasebuahbencanadari-
Nyamenimpamaka kamu bertanya danmemohon kepada-Nya
lagi,danmemintaDia lagiuntukmenyelamatkankamu.Jangan
katakan, “Saya telah membayar dokter dan mereka yang telah
menyembuhkan saya!” Ketahuilah bahwa Allah Ta’ala telah
menyelamatkan kamu! Harta yang kamu klaim sebagai milik
kamu adalah sesuatu yang dipercayakan padamu untuk
menjaganya.Inibukanobatuntukpenderitaankamu.Jikatelah
diperolehdengancarayanghalal,makakamuakanditanyauntuk
dihisab.ApapunyangtelahditentukanHaqsubhanahuwataala
untukkamumakakamuakanmenerimanya; tidak adabantuan
yangakandatangdarihartaataudarianak-anakataudariteman-
temanmu,dankamutidakakanluputdarimautkamutidakpeduli
berapabanyakkamumenangisdanmeratapdankepadanggurun
apapunyangkamuhindari.Akhirnyakamuakandimakamkandi
tempatyangtelahditakdirkansebelumnya.Kecualisaatkematian
kamutiba,tidakadayangakanmembahayakankamu.Hanyasaja
kamutelahdiperintahkanuntukmelindungidirikamudaribahaya
dan mematuhi penyebab yang akan memperbaiki penderitaan
kamu.
Dan kapanpun Allah Ta’ala memberikan nikmat seperti

kesehatan, harta dan anak-anak maka kita harus senang,
mengucapkanhamdalahdanmengatakanbahwasemuainiadalah
pemberiandariAllah.DankapanpunDiamemberikanmusibah
makakamumenangisdantidaksabarterhadapnyalalulupauntuk
bersyukur.
Allah Ta’ala berfirman, “Wahai para malaikatku! Pegang

mereka!” Maka para malaikat memegang nyawa mereka dari
dasar setiap rambutmereka lalumelepaskannya lagi.Dan tidak
adasatupunyangmemilikikekuatanuntukmenolongoranglain
dariazabAllahTa’ala.
Jika seseorang yang sedang sakaratul maut melihat azab ini

lalu berandai-andai jikalau saja akau mengerjakan amal-amal
sholeh didunia dahulu dan tidak menerima azab ini. Maka
datanglah firman Allah kepada orang-orang yang sedang
menunggu orang yang sakarat tersebut, “Wahai hambaku yang
sombong! Tolonglah temanmu ini dengan hartamu! Sesungguhnya
kalian tidak sabar ketika datang musibah dariku dan selalu
berkeluh kesah. Maka orang ini sedang diazab dan nyawanya
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datang kepadaku. Semua itu adalah kekuasaanku!” Paramalaikat
yangmendengar firman ini berkata, “Wahai tuhankami!Azab-
Muadalahbenar.”Lalusujuddihadapannya.Haqtaalamemberi
kabartentangsemuainidalamAl-Quranal-Karim.Lalukembali
datang perintah, “Pegangi ia!” kepada para malaikat. Saking
kerasnya mereka memegang sehingga tidak ada kekosongan
dibawahsatubulusekalipun.Paramalaikatberteriak,“Wahaijiwa
hamba Allah yang tidak taat! Keluarlah dari kulitmu. Hari ini
adalahhariazabuntukmu.SelainengkaumenyekutukanAllahu
te’ala, engkaupun sombong, tidakmemberi salamkepadaorang
fakir,melakukanperkara-perkaraharamdanmelihat yangbatil
ituhak,danyanghakitubatil.”InisemuadikabarkandalamAl-
Quranal-Karim.
Setelah itu orang itu berkata kepada paramalaikat: Izinkan

saya istirahat sejenak agar saya dapat menenangkan diri. Lalu
tiba-tiba dia melihat Malaikat maut berdiri di samping tempat
tidurnya. Begitu diamelihatMalaikatmaut diamulai bergetar,
lupa tentang siksaan yang telah dia alami. Ketika dia melihat
Malaikatmautdiaberkata,“Siapakamuditengah-tengahsiksaan
yangditimbulkanolehsemuamalaikatini,danmengapakamuada
disini?”Setelahitukematianberembusdengansegalakekaguman
yang diilhamkannya:Akulah kematian yang akanmembawamu
pergidaribumi,membuatanak-anakmumenjadiyatimpiatudan
membiarkankerabatduniawimuyangmenjijikkanmewarisiharta
milikmu.
Ketikadiamendengarkata-katainidarikematian,diabergidik

danmemalingkanwajahnyakesana-sini.Karenainiadalahgejala
yangditunjukkanolehRasulakram‘’shallallahualaihiwasalam’
dalamhaditsyangdikutipdalamSahihBukhari:“Danketikadia
mendengarmalaikat,diamengarahkanwajahnyakedindingdan
melihatkematianberdirididepannya.”
Kemanapun iamenolehmaka iamelihatmaut disisi itu dan

berputardisekitarnya.
Malaikatmaut berteriakdengankeras:Aku adalahmalaikat

agungyangtelahmengambilnyawaorangtuamu;kamupunada
disanasaatitu;bantuanapayangkamubisaberikandulu?Dan
sekarang semua saudara dan saudarimu mengawasi. Apa
manfaatnya?Sayaadalahmalaikatyanghebat,danorang-orang
yang saya bunuh sebelum kamu memiliki kekuatan lebih dari
kamu.
Saat orang yang berbaring di tempat tidur berbicara dengan
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para malaikat, para malaikat siksaan menarik diri lalu pergi.
Ketika diamelihat Izrail ‘alaihissalam’ (Malaikatmaut) dengan
semua penampilan malaikat yang menakjubkan maka dia
kehilanganakalsehatnyaseketikakarenamomenitu.
Malaikat Izrail ‘alaihissalam’ bertanya, “Bagaimana

pendapatmu tentang dunia?” Dia menjawab, “Saya telah
menikmatitipuandunia.Iniadalahhasildarikesenangansaya.”
Dan Khaliqul jihan (Pencipta semua makhluk) mengubah

duniamenjadiseorangwanita.Denganmataberwarnalangityang
terluka,giginyasepertitanduksapi,danbaunyayangmengerikan,
laludiadudukdidadanya.
Kemudianmerekamembawahartaorangitukehadapannya.

Terlepas dari segala keluhannya dan mereka memberikan
hartanya dari apa yang ia dapatkan tanpa membedakan antara
halaldanharamkepadaparapewarisnyadidepanmatanya.
Setelahituhartaituberkatakepadapemiliknya:“Hai hamba

yang tidak patuh! kamu mendapatkan saya dan kemudian
menghabiskan saya secara tidak adil tanpa memberikan sedekah
dan membayar zakat. Dan sekarang saya telah keluar dari
kepemilikanmu dan menjadi milik orang-orang yang tidak kamu
sukai. Mereka telah mengambil saya tanpa rasa terima kasih
kepadamu.”
Saat dia dalam kondisi ini, diamelihat sekelilingnya dengan

kehausankarenamembuathatinyaterasasepertiterbakar
Keadaan inimemberi setan yang terkutuk kesempatan yang

dengansenanghati,yangakandiaambil:Dengangelasbesardi
tangannya,diadatangkesisitempattidurorangitudengantujuan
mencuriimannya.Diamengocokgelastersebutdenganairdingin
didalamnyadisampingtempattidur.Orangtersebutmelihatnya
danmendengarairitudikocok.Itulahtempatdanwaktudimana
dankapanorangmiskindanorangkaya salingmengetahui satu
samalain.
Jika orang itu tidak memiliki kebahagiaan, ia berkata:

“Biarkanakuminumairitu.”Apalagiyangdiinginkanolehorang
terkutuk! Dia setan berkata: Katakan bahwa –hasya– alam
semestatidakmemilikipencipta!Jikaorangtersebutadalahorang
yang shaqi, dia akan mengatakan apa yang diminta untuk
dikatakan, lalu –al- iyazu billah – imanya akan hilang. Namun
karena hikmat adalah milik Huda (Allah Ta’ala), orang-orang
yang cacat seperti itu harus selalu dekat dengan air. Agar
seringkalimulutituharusterbukadaniaharusdiberiair.
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Jikadatanghidayahpadanyamakaiaakanselamatdarisetan
danmenolaktawaranairtersebut.
Jikawaktunyahabis-danjikaiaseorangyangberiman–Izrail

‘alaihissalam’diperintahkanuntukmembawajiwanyakeluardan
malaikatyangdiberkatimelaksanakanperintah-perintahnya.Tiga
ratusenampuluhmalaikatmengambiljiwa(yangberuntung)itu
daritanganIzrail‘alaihissalam’dansemuanyamenyamarkandiri
ke teman-teman dan kenalannya yang terkasih, mereka
mengenakan jiwanyadalampakaian surgadanmembawanyake
Istana Surga dan membawanya ke Istana Surga dan tunjukkan
tempatnyadiFirdausdan-segerasesudahnya-dibawakembalike
tempatmayatituberada.
Namun jika ia pergi tanpa iman, tiga ratus enam puluh

malaikatdarisijjinmembawadedaunan(sebatangpohonneraka
yang disebut) zaqqum dari Neraka, yang bahkan lebih hitam
daripadatar,lalumembungkusjiwanyayangtelahmeninggalkan
tubuhnyatanpaiman,segeradibawakenerakaolehmerekalalu
ditunjukkantempatnya,kemudianbawakembaliketempatmayat
itu.
Jikaseseorangmencapaiusiapubersitas,lalumenjalaniumur

panjang di dunia, tidak mematuhi perintah, dan meninggalkan
kehidupan duniawi ini tanpa membuat taubat –nauzu billah
(Semoga Allah melindungi kita dari tujuan seperti itu) - dia
melihatsemuahukumaninidanakanmenjalanisemuaperlakuan
memalukandanberakhirdiNeraka,kecualihidayah(bimbingan)
dari Allah Ta’ala datang untuk menyelamatkannya atau dia
diberkatidengansyafaatMuhammadshallAllahTa’ala'alaihiwa
salam’. (Silakan lihat bab ke tiga puluh lima dari jilid kedua
Kebahagiaanabadiuntukinformasiterperincitentangsyafaat.)

PERKARA TENTANG KEMATIAN ANAK
KECIL (ORANG YANG TIDAK BERDOSA)

Ketikaseoranganakmuslimjatuhsakitdanpergikeranjang
kematiannya, maka tempatnya adalah Maqam illiyyin, yaitu
Surga.Tiga ratusenampuluhmalaikatdatangdari sana,berdiri
berbaris di hadapan anak itu dan berkata kepadanya: “Wahai
masum (wahai anak yang tidak bersalah)! Kabar gembira
untukmu!HariiniadalahhariketikakamumemohonHaqtaala
untukmasalalumu,untukorangtuamudankakeknenekmudan
tetangga.”Kemudianseratusmalaikatmenaruhmahkotasyafaat
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dikepalanyadanseratusmalaikatlainnyamembuatnyamemakai
mahkota cinta dan seratus malaikat lainnya membuatnya
mengenakan pakaian semangat dan kekuatan dan enam puluh
malaikat lainnya mengangkat tirai dan penghalang dari
hadapannya. Segera setelah semua penghalang dimunculkan, ia
melihat semua ayah dan kakek dari semua orang percaya yang
berlalusejaknabiAdam,danjugasiksaanyangdisiapkanuntuk
beberapa dari mereka. Ketika ia melihat keadaan-keadaan dan
fakta-fakta inimengenai orang-orang itu, iamenangis,meratap,
danbergidik,sehinggaorang-orangyangtidakmengetahuiesensi
batin dari masalah ini menafsirkan kejang-kejangnya sebagai
penderitaankematian.
Ketika para malaikat yang ditugaskan untuk mengambil

jiwanyaitudatangdanmelihatnyadimahkotaidandanberpakaian
syafaat dan ketika tirai di depan matanya terangkat, namun
mereka tidak dapat mengeluarkan jiwanya, mereka berkata
kepadanya: "Wahai orang Masum! Khaliqul ’alam (Pencipta
semuamakhluk)mengirimkansalamkepadamu(menyapaAnda
dan menawarkan harapan terbaik-Nya kepada Anda), dan
mengatakan kepadamu: Saya menciptakannya, dan
membiarkannya kembali kepada-Ku. Karena, aku memberinya
jiwa untuk diamankan, maka aku biarkan dia untuk
mengembalikannya kepada-Ku. Dan biarkan Aku
memberikannya Firdaus dan Allah (melihat Aku) sebagai
imbalannya. Jika kamu tidak percaya kami mengarahkan
wajahmukelangit,sehinggakamubisamelihat(untukdiriAnda
sendiri). ”Setelah itu anak itumelihat malaikat dan Keindahan
(Jamal)AllahTa’ala.Gemetar,berbusadimulut,danmemerah
karena sukacita. Begitu besar kegembiraannya sehingga hampir
melompatdanbergegasmajuuntukmenyerahkanjiwanya,namun
seketika, entah bagaimana iamelihat leluhurnya dalam siksaan,
daniamenolakuntukmenyerahkanjiwanya.“Kamu,”katapara
malaikat!“Mengapakamutidakmenyerahkanjiwamu?”Anakitu
berkata:“Wahaimalaikat!MintalahAllahTa’alaatasnamasaya
untuk memaafkan kerabat dan leluhur saya.” Para malaikat
mengatakan:“YaRabbi!Andatahuapayangkitaalamidengan
anaktakberdosaini.”KemudianAllahute’alaberfirmankepada
mereka: “Demi hak ‘iz (Kuasa, Kemuliaan) ku, aku telah
mengampunimereka.”Kemudianparamalaikatberpalingkepada
anakitu.danberkata:“Wahaimasum!Kabargembirauntukmu!
AllahTa’ala telahmemaafkan orang-orang yangmemiliki iman
dan menerima semua permintaan Anda.” Ketika anak itu
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bersukacita dalam kabar gembira yang besar, Haq taala
mengirimnyaduabidadaridarisurga.Denganmenyamarsebagai
orang tuanya, mereka menampakkan diri, membuka lengan
mereka,danberkata,“Wahaiputraatauputrikami!Ikutbersama
kami! Kami tidak dapat melakukannya tanpamu di Firdaus.”
MerekamenyerahkansebuahapelyangmerekabawadariFirdaus
kepada anak itu dan berkata, “Ini, ambil itu!” Ketika anak itu
menciumapelitu,Izrail‘alaihissalam’(Malaikatmaut)mencabut
nyawaseoranganakyangtidakbersalahituseketika.
Menurutnarasilain,ketikaanakmenciumapel,jiwanyaakan

melekatpadaapeldanMalaikatmautmengambilnyawaanakdari
apeltersebut.Keduanarasiinidiperbolehkan.
Setelah ituMalaikat maut membawa jiwanya ke Firdaus, ia

menyaksikansurgadijalan.Adanegaraterbukaluasyangterbuat
darichrysolitehijaudisana.Ketikamerekasampaidisana,anak
itu bertanya: “Mengapa kamu membawaku ke sini?” Para
malaikatmenjelaskan:“Yamasum!Disanatempatkebangkitan.
Disanasangatpanas.Negarayangluasinimemilikitujuhpuluh
ribu mata air mancur belas kasihan. Berdirilah di dekat kolam
yangdiberkatiolehrasulakram‘alaihissalam’danlihatgelas-gelas
bercahaya itu! Ketika orang tuamu datang ke tempat Bangkit,
kamu mengisi gelas-gelas ini dengan air dan berikanlah, dan
tahanlahmerekadisinidanjanganbiarkanmerekapergi,jangan
sampaimerekapergikeNerakadanmenjadisasaransiksaandan
rasatakut.Karenadoayangkamuucapkandapatditerimadalam
pandangan Haq taala. Dan pada malam Jumat (malam antara
Kamis dan Jumat) turun ke bumi. Ketika kamu pergi ke sana,
bawalah salam Allah Ta’ala kepada Ummat Muhammad
‘shallAllahTa’alaalaihiwasallam’.Dantaburkancahayakepada
merekadanbawaterimakasihmerekakepadaAllahTa’ala”
Setelahmembawajiwaanak-anaktersebutberkelilingtingkat-

tingkat ini, mereka bersegera membawanya kembali dan
menempatkannyadisisikepalaanakyangsudahmati.Sepanjang
proses salat jenazah, penguburan mayat, dan pertanyaan di
kuburan, jiwa tetap berada di atas kuburan. Jika orang tuanya
matitanpaiman,akanadatiraiantaraorangtuadananak.Anak
itu tidak mencari mereka atau bertemu mereka di mana saja,
sehinggamereka ingin bertemu satu sama lain. Ini adalah fakta
tentang anak-anak Muslim yang meninggal sebelum mencapai
usiapubertas.
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PERKARA WAFATNYA WANITA MUSLIMAH

Jika seorang wanita meninggal karena nifas atau kehamilan
atauwabahataupenderitaaninternalatautanpasebab-sebabini,
meninggalkarenakematianalamiketikadiamenjalanikehidupan
dimanadiatidakpernahmenunjukkandirinyakepadaparalelaki
non-mahram tanpa menutupi tubuhnya dengan baik, (yaitu
dengan cara yang diajarkan oleh Islam) dan dimana suaminya
senangdengandia,makapadasaatkematiannyamalaikat surga
datang dan membuat garis di hadapannya dan memberi salam
padanya dengan hormat, lalu berkata: "Wahai kamu, gadis
tercintadansyahiddariAllahTa’ala!Ayokeluar!Apayangkamu
lakukandiistanaduniawiini?AllahTa’alasenangdengankamu
danDiatelahmengampunidosakamudengansebabpenyakitmu
dan telah memberikan surga kepadamu. Ayo dan serahkan
keselamatanmu!”Ketikawanita itumelihatpangkat tinggi yang
akandiaraih,diainginmenyerahkanjiwanya.Namun,diamelihat
sekeliling dirinya dan berkata: “Mintalah Allah Ta’ala
menghakimi teman-temanku di dunia dengan belas kasih, dan
setelah itu aku akan menyerahkan jiwaku.” Para malaikat
menyampaikan permintaannya kepada-Nya. Oleh karena itu,
Firman Allah Ta’ala memanifestasikan dirinya, dengan
mengatakan, “DemiKeagungan-Ku, aku telahmembuat semua
doa hamba milik-Ku ini diterima.” Maka para malaikat
memberinyakabargembira.SetelahituMalaikatmautdanseratus
dua puluhmalaikat belas kasihan tiba di sana. Terdapat nur di
wajah mereka ketika mencapai 'Arsy, mereka mengenakan
mahkotadikepalamereka,merekamengenakanpakaiandarinur
dan bersepatu emas, danmerekamemiliki sayap hijau.Dengan
buah-buahansurgadi tanganmerekadanaromayangsemerbau
miskmengolesimereka,merekaturundanmemberisalamdengan
rasa hormat dan kebaikan yang dalam, dan mengatakan:
“Khalliqul alam (Pencipta semua makhluk) mengirimkan
salamnya kepadamu,memberimu surga Firdaus,menjadikanmu
tetanggabagiNabitercintaMuhammad‘alaihissalam’danteman
bagiAisyah.”
Wanita ini dengan imannya mendengar apa yang dikatakan

kepadanya,tiraididepanmatanyaterbuka,dandiamelihatwanita
berimandanyangsatunyalagiorang-orangyangtersiksakarena
dosa-dosa mereka. Jadi dia memohon: “Maafkan dosa-dosa
mereka, Yaa Rabbi!” Kemudian sebuah suara datang dari sisi-
Nya, mengatakan: “Wahai jariyyaku! Saya telah mewujudkan
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semuakeinginanmu.Sekarang,serahkanpenyelamatanmu(jiwa),
dengan istri dan anak perempuan Terkasih-Ku siap dan
menunggu.” Tidak lama setelah dia mendengar suara ini dia
berusahauntukmemberikanhidupnya,jiwanyagemetar,kakinya
bergegas ke depan, dan dia dalam keringat . Dia akan
menyerahkan hidupnya, ketika duamalaikatmuncul di tempat.
Masing-masingmemegangtongkatapiditanganmereka,mereka
berdiridikeduasisinya,salahsatunyadisisikanandanyanglain
dikirinya.Sementara itu,Setanyangterkutukberlariketempat
kejadian, berbicaradengannadaberlebih, “Saya tidakberharap
banyakdariyang ini, tetapibiarkansayamelihat!”Diamajuke
depan,menunjukkanpotyangterbuatdariperhiasandanpenuh
dengan air es murni. Ketika malaikat-malaikat itu melihat
makhlukjahatitu,merekamemecahkanperiukyangdipegangnya
dengantongkatditanganmerekadanmenakut-nakutidia.Wanita
Muslimitutertawaketikamelihatmereka.Setelahituparagadis
(surga) yangdisebutbidadarimenawarkanminumannya (surga)
darikolamKautsardalammangkukyangterbuatdariperhiasan,
dandiameminumnya.Begitu lezatnyaminumanSurga sehingga
jiwanyamelompatdanmelekatpadapiala,dimanaMalaikatmaut
mengambilnya.Malaikatmengumumkankematiansatusamalain,
mengatakan: “Inna lillahiwa inna ilaihi raji'un (Tentu saja kita
dari-Nya,dankepada-Nyakitapastiakankembali)!”diatinggaldi
Firdaus, dan kembali dengan jiwa dalam waktu singkat,
menempatkanjiwadisisidepanmayat.
Ketika mereka menanggalkan pakaiannya dan membuka

rambutnya, jiwanya tiba di sisi jenazahnya saat ini dan berkata,
“Wahai kamu, orang yang mencuci! Pegang dengan lembut!
Karena, iatelahmenerimalukafataldaricakarIzrail.Dankulit
saya menjadi lemas setelah semua keletihan yang dilaluinya.
“Ketika tubuh dibawa ke bangku pencuci, jiwa datang lagi dan
berkata:" Jangan membuat air terlalu panas! Kulit saya cukup
lemah. Biarkan saya diselamatkan dari tangan kamu sesegera
mungkin,sehinggasayadapatmemperolehkenyamanan!”Ketika
mayat itu dibasuh dan diselimuti, jiwa menunggu sebentar dan
kemudianberkata: “Ini adalah terakhir kali sayamelihat dunia.
Biarkansayamelihatkawan-kawandankerabatsayadanbiarkan
merekamelihatsaya,sehinggaituharusmenjadiperingatanbagi
mereka. Karena mereka juga akan segera mati, seperti saya,
jangan biarkan mereka menangis dan meratap saya. Biarkan
mereka agar tidak melupakan saya, dan biarkan mereka selalu
mengingat saya, membaca Al-Qur'an al-karim (dan mengirim
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pahala untuk kebaikan mereka ke jiwa saya). Jangan biarkan
mereka bertengkar karena harta yang aku tinggalkan agar aku
tidak disiksa di kubur karena pertengkaran mereka. Biarkan
merekamengingatsayapadahariJumatdanpadahari-hari'Id.”
Setelah ketika peti mati berisi mayat diletakkan di atas

(bangku yang disebut) musalla (untuk salat jenazah), jiwa itu
berseru:“Tetaplahtenang,wahaiputradanputrisayadanorang
tua! Tidak ada hari pemisahan seperti ini. Kita akan saling
merindukansampaikitabertemulagi,tidaklebihcepatdaripada
hari kebangkitan. Perpisahan untukmu, hai orang-orang yang
menangissetelahaku!”
Ketikapetimatidiangkatkepundak,jiwanyamemanggillagi

dan berkata: "Bawa aku perlahan! Jika tujuan kamu adalah
(untukmendapatkan)pahala,makalakukanagartidakmembuat
saya kesulitan! Dan biarkan saya mengambil kesenangan saya
(denganAnda)untukAllahTa’ala!”
Ketika peti mati diletakkan di dekat kuburan, jiwanya

memanggil lagi, mengatakan, “Lihat situasiku dan biarkan itu
menjadi peringatan bagi kamu! Sekarang kamu akan
menempatkan saya di tempat yang gelap dan pergi. Saya akan
sendirian dengan amal saya, (yaitu, perbuatan saya di dunia).
Lihatlahsaat-saatputusasainiagarjangansampaikamuterbawa
olehtipudayadariduniayangpenuhdosaini!”
Ketikamayat itu diserahkanke kuburan jiwa itumengambil

tempatdisisikepalanya.Tidakberartiorangmatiitudibiarkandi
kuburan mereka tanpa talqin (penanaman). [Adalah tindakan
sunnah bagi seorang Muslim sholih untuk melakukan talqin
tersebut setelah pemakaman.Wahabi menyangkal fakta bahwa
Sunnah hukumnya untuk melaksanakan telqin. Mereka
mengatakan itu hukumnya bid’ah. Mereka mengatakan bahwa
orangmatitidakakanmendengarmu.ParaulamaAhluas-Sunnah
'rahima-humullahu taala' menulis berbagai buku dan
membuktikan bahwa memberikan telqin adalah suatu Sunnah.
SalahsatubukuyangbagusadalahNurul yaqin fii mebhasit talqin,
ditulis olehMustafa bin Ibrahim Siyami ‘rahima-hullahu taala’.
Sebuahhadis tentangotoritasTabaranidan IbniMendadikutip
dalambukuitu.Perintahhaditsuntukmelakukantelqin.Bukuitu,
misalnya.Nurul yaqin ...,dicetakdiBangkok,Thailandpadatahun
1345, dan edisi keduanya dikeluarkan di Istanbul, Turki, pada
tahun1396H[1976M].DenganperintahAllahTa’ala,mayatdi
kuburannya dibangunkan seperti dari tidur untuk menemukan
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dirinya di tempat yang gelap. Dia memanggil pelayan atau
budaknya atau orang yang biasa melayaninya di dunia dan
berkata: “Ambilkan aku sebatang lilin!” Tidak ada jawaban,
bahkantidakadasuaraatausuarapun.Makamterbelahmenjadi
dua, dan di sana tampak dua malaikat yang mempertanyakan
[bernamaMunkardanNakir].Apimengamukdatangdarimulut
mereka, dan lubang hidung mereka mengeluarkan asap tebal.
Mereka menjadi cukup dekat dengannya dan bertanya: “Man
Rabbukawamadinuka,wamannabiyyuka,(yaitusiapaRabbmu
dan apa agamamu, dan siapa Nabimu,)?” Jika ia menjawab
pertanyaandenganbenar,paramalaikatmengantarkannyakabar
baiktentangrahmatHaqtaaladanpergi.Saatiniadamembuka
jendela di sisi kanan makamnya dan seseorang yang wajahnya
seterang bulan purnama masuk melalui jendela. Segera setelah
wanita ini diberkati dengan iman melihat orang yang cantik di
sisinya,diabersukacitadisahabatyangtakterduga,danbertanya:
“Siapa kamu?” “Aku telah diciptakan dari kesabaran dan rasa
terima kasihmu di dunia.” jawab sahabat tersebut. “Aku akan
menjaditemanmusampaiharikebangkitan.”

Selama hawa nafsu melanjutkan hasrat afinitasnya,
Hati tidak akan pernah memantulkan cahaya yang datang dari Tuhan!

PERKARA KEMATIAN ORANG YANG
DIDZOLIMI, YANG SABAR DAN SYAHID

Kematian semua orang ini adalah identik. Jadi kami akan
menjelaskan salah satunya, sehingga sisanya akan dicocokkan.
Ada dua jenis gharib (kesepian, sedih, ditinggalkan sendirian).
Yang lainnya miskin, meskipun mereka tinggal di tanah asal
mereka.Tidak ada yang bersedia untuk pergi danmengunjungi
mereka.Keduaorangberimaniniadalahorang-oranggharib,yang
akanmenjadisyahidjikamerekamati(dalamsituasiitu).Orang
beriman lain yang akanmati sebagai syahid adalah orang yang
umurnya telahmelebihi enampuluh tahunnamun tidakpernah
meninggalkan sholat lima waktu. [Seseorang yang meninggal
karenamelakukanperbuatanharam tidak akanmenjadi syahid;
contohnya adalah orang yang menyerap alkohol dan menjadi
keracunan. (Orang ini tidak akan menjadi syahid jika dia mati
karena keracunan itu.) Namun jika bangunan tempat mereka
meminumalkoholruntuh,makamerekamencapaiderajatsyahid.
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Seluruh tubuh seorang wanita, kecuali wajah dan telapak
tangannya,adalahaurat.Fardhuhukumnyabagi seorangwanita
untuk menutup tubuhnya dengan benar, saat dia keluar di
hadapanpria.Wanitayangtidakmematuhiperintahinimakaia
akanmenjadiorangyangtidakberiman.Salahsatumacamsyahid
lainnya adalah seorang gadis yang tidak pernah keluar tanpa
menutupi dengan benar kepala, rambut, lengan, dan kakinya.
Perintah dan laranganAllahu ta'ala, disebutAhkam Islamiyya.
Orang tua yang mempelajari Ahkam Islamiyya dan mengajar
merekakepada anak-anakmereka adadi antarapara syuhada.]
Tak satu pun dari orang-orang ini akan menjadi syahid. Juga
seorang Muslim yang meninggal saat ia ditawan oleh musuh,
menjadi syahid.Orang yang tidak beriman yangmati di bawah
siksaan tidakakanmenjadi syahid.Seseorangyangmati sebagai
orangyangtidakberimantidakakanpernahmasuksurga.
Saat para syahid yang disebutkan di atasmeletakkan kepala

merekadibantaldi ranjangkematianmereka,pintugerbangke
surgaterbukadanbegitubanyakmalaikatturunkebumisehingga
hanyaMaula (Allah Ta’ala) yang tahu jumlahmereka.Mereka
memegangmahkotadanpakaiannurditanganmereka.Dengan
rasahormatyangmendalammerekamengundangjiwaorangitu.
Faktanya,Haqtaalamenggambarkankeadaaninidibagianakhir
surahFajr.
Syahid lain adalah seorang beriman yang memalingkan

wajahnya ke arah langit Allah dan memohon: “Wahai ma’bud
(Yang saya sembah)! Selama saya hidup, saya tidak pernah
berharappada siapapun selainKeagungan-Mu!Aku juga tidak
pernah menundukkan kepalaku di depan siapa pun (kecuali
Engkau).Danakutidakpernahterbawaolehtipumuslihatdunia
ataumusuh.YaRabbi!SaatiniakuberharapbahwaEngkauakan
memperlakukan semua Ummat Muhammad ‘sallAllah Ta’ala
alaihi wa sallam’ dengan ‘afw (pemaaf) dan maghfirah
(pengampun)”.Oranginijugaseorangsyahid.
Malaikatyangdiberkahiitumembungkusjiwayangberuntung

itu dalam pakaian (yang telah mereka bawa bersama mereka.
Padasaat itu suaradariHaq taalaberfirman:“Bawa jiwa ituke
Surga!Karenadialebihseringmelakukansalatdaripadayanglain
suka dan dia suka punya tamu, danmemaafkan kesalahan dan
kekeliruanorang-orang,danberkataseringberistighfar.Dandia
(laki-laki atau perempuan) berdzikir begitu banyak kepadaku.
Dandiatidakpernahkeluartanpamenutupidirimerekadengan
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benar.Dandiamenghindariharam.DandiamematuhiNabidan
Islamdidunia.”
Sekarang dua malaikat di pundak seseorang dan yang

ditugaskan merekam perbuatan baik dan jahat orang itu
memohon: “YaRabbi!Anda telahmembuat kami bertanggung
jawabatasoranginididunia.Dansekarang,tolongberikamiizin
untuk naik ke surga dengan jiwa orang ini.” Suara yang datang
dari Yang Maha Besar mengatakan: “Kamu tinggal di dekat
kuburanorang itu,ucapkan tasbihdan takbirdanbuatlah sujud
dan sumbangkanpahala (untuk semuakegiatan ibadah)kepada
budakmilikkuitu.”Dancatatpahaladalambukuorangitu,dan
prosesiniberlanjutsampaiakhirdunia.
[CATATAN PENTING: Munafik yang tinggal di Mesir

memberontak terhadap Khalifah (yang dipandu dengan benar)
‘Utsman ‘radhiallahu anhu’ dan datang ke Madina untuk
membunuhnya. Kaki tangan mereka di Medina mendukung
mereka dengan kebohongan dan fitnah. Mereka menjelek-
jelekkanSahabatdenganmenyebarkangosipbahwa“Muslimdi
Madinah tidak membantu Khalifah.” Namun kenyataannya,
tujuan Khalifah adalah untuk mencapai para syuhada itu naik
tingkattinggidiFirdaus,daniaberdoakepadaAllahTa’alauntuk
berkat terbesar itu. Muslim lain datang untuk membantunya,
tetapi dia meminta mereka untuk tidak melakukan apa-apa
tentangmasalah ini.Diamengirimmerekakembali.Mengambil
keuntungan dari ini, para pemberontakmensyahidkanKhalifah
dengan mudah. Dengan demikian mereka mencapai
keinginannya.Permohonannyatelahditerima(olehAllahTa’ala).
Para syuhada tidakmerasakan sakit apa pun saatmerekamati.
Berkah yang akan diberikan kepada mereka di Firdaus
ditunjukkankepadamereka,sehinggamerekamenyerahkanjiwa
mereka dengan sukarela kepada para malaikat ketika mereka
bersukacitaatashadiahyangmenantimereka.]

PERKARA MATINYA ORANG YANG TIDAK
BERIMAN

Ketikaseorangkafirataumurtad(pengkhianat)atauseorang
idiotyangmembenciIslammenyebutAl-Qur'ansebagai'hukum
padang pasir' dan sama bodoh dan tidak bermoralnya dengan
menyebutMuhammad'alaihis-salam’,yangtertinggidanmanusia
yangpaling terhormatdanpenghulu segalaNabi, sebagai ‘unta-
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kawanan’, semoga Allahu te’ala melindungi kita dari tindakan
tercelasepertiitu,danyangberhentimengatakanbahwaagamaini
tidak diperlukan lagi berdasarkan hasil dari evaluasi terhadap
Islamyangmenjadi andalankedamaiandankebahagiaan sosial,
sumberpengetahuan,etika,kebersihan,kesehatandankeadilan,
danpembangunsemuabudaya, itudibuatolehorangyangtidak
berakalyangmemilikiotaktambahanyangsamaributnyaseperti
sekotak bangkai, dan yang tidak lebih jadi mainan oleh hawa
nafsunya sendiri, dia akanmati, setelah tirai di depanmatanya
terangkat.Surgaditunjukkankepadanya.Seorangmalaikatyang
indahberkatakepadanya:“Haikamu,orang-orangkafir!Wahai
kamu, orang tercela, yang biasa menyebut Muslim 'fuddy-
duddies', dan orang-orang yang mengejar nafsunya dan yang
menginjak-injakprinsip-prinsipetis ‘orangyangtercerahkandan
modern’!Anda salah jalan.Anda telahmembenci Islam,agama
yangbenar.Orang-orangyangberimandanmenghormatiajaran
yang dibawa Muhammad ‘alaihissalam’ dari Allah Ta’ala akan
memasukitempatsurgaFirdausini.”Diamelihatberkahdisurga.
Dan para bidadari dari surga mengatakan: “Orang-orang yang
memilikiimanakandiselamatkandarisiksaanyangdiberikanoleh
Allah Ta’ala.” Setelah itu setan muncul dengan kedok seorang
pendetadanberkata:Wahaikamublablabla,anakdarifulanbin
fulan!Merekayangbersamakamubeberapasaatyanglaluadalah
pembohong. Kemuliaan-kemuliaan itu akan menjadi milikmu.”
KemudianNerakaditunjukkankepadanya.Nerakaberisigunung
api,kalajengkingdankelabangsebesarbagal.Diamelihatsiksaan
yangdinyatakandalamhadits.MalaikatsiksaandariNeraka,yang
disebutZaaniyah(atauZaban),memukuldengantongkatapi.Api
memancar dari mulut mereka. Mereka setinggi menara, dan
giginyasepertitanduklembu.Panggilanmerekaterdengarseperti
guntur.Orang-orangkafirbergidikmendengarsuaramerekadan
mengarahkan wajahnya ke arah Setan. Setan sangat ketakutan
sehingga dia berbalik. Malaikat menangkap Setan dan
menjatuhkannya. Mengajak orang-orang kafir, mereka berkata:
"Wahai kamu, musuh Islam! Di dunia Anda telah menyangkal
UtusanAllah ‘sallAllah Ta’ala alaihi wa sallam’. Dan sekarang
Anda menyangkal para malaikat, dan sekali lagi Setan yang
terkutuk menipu kamu. Tangan kanan didorong ke sisi kiri
dadanya dan tangan kirinya ke sisi kanan, membuat kedua
tangannyamenonjolkeluardaripunggungnya.Adaayatulkarim
yangmemberitahukamitentangperistiwatragisini.Diamenangis
dan memanggil penyanjungnya untuk meminta bantuan.
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Sebaliknya,Zebanmenjawabnya:“Haikamu,orang-orangkafir;
wahai kamu, orang bodoh yangmengejek orang-orangMuslim!
Sudahtidakadawaktulagiuntukmengemis.imanataudoatidak
lagi diterima. Inilah saatnya bagi kamu untuk dihukum karena
ketidakpercayaanmu.” Mereka menarik lidahnya keluar dari
belakanglehernya.Merekameraupmatanya.Denganbanyakcara
lainsiksaanyangsangatpahitmerekamengekstraksijiwanyayang
keji dan melemparkannya ke neraka. Semoga Allah Ta'ala
memberkati kita dengan banyak menyerahkan jiwa kita dalam
agama Muhammad ‘alaihissalam’ dan dilengkapi dengan kitab
yang ditulis dalam buku-buku ulama Ahl as-sunnat, yang telah
menyampaikanagamayangpalingmuliaNabidenganbenarbagi
kita!Aamiin.
Berapalamapunkamuhidup,kamuakanmatipadaakhirnya.

Nabi kita ‘shallallahu alaihi wasalam’ bersabda: “Ketika jiwa
seseorang meninggalkan tubuhnya, sebuah suara berkata: Wahai
kamu, umat manusia, apakah kamu telah meninggalkan dunia,
atau apakah dunia meninggalkanmu? Sudahkah kamu
mengumpulkan dunia, atau apakah dunia telah mengumpulkan
kamu? Apakah kamu membunuh dunia, atau dunia membunuh
kamu? Ketika pencucian jenazah (mayat) dimulai, sebuah suara
menanyakan tiga pertanyaan:

1– Di mana tubuhmu yang kuat? Apa yang melemahkanmu?
2– Di mana pidato indahmu? Apa yang telah membungkammu?
3– Di mana teman-teman terkasihmu? Kenapa mereka pergi,

meninggalkanmu sendirian?
Ketika jenazah dibungkus dengan kain kafan, suara lain

mengatakan: Jangan pergi tanpa ketentuan! Perjalanan ini tidak
akan kembali; Kamu tidak akan pernah bisa kembali selamanya.
Tujuanmu penuh dengan malaikat yang dipenuhi dengan siksaan.
Ketika mayat itu ditempatkan di peti mati, suara lain berkata: Jika
kamu berhasil menyenangkan Allah Ta’ala maka kabar baik
untuk kamu karena kebesaran dan kebahagiaan sedang
menunggumu! Jika kamu telah menimbulkan murka Allah Ta’ala
maka celakalah kamu! Ketika jenazah didekatkan ke makamnya,
suara lain berkata: Wahai umat manusia! Apa yang telah kamu
persiapkan dalam kehidupan duniawimu (akan berguna) untukmu
di kubur? Apa yang kamu bawa ke tempat gelap ini? Apa yang
telah kamu bawa dari kekayaan dan ketenaranmu? Apa yang
telah kamu bawa denganmu untuk melengkapi dan memperindah
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kuburan tandus ini? Ketika jenazah ditempatkan di kuburan,
kuburan mulai berbicara dan berkata: Kamu berbicara di
punggungku, dan sekarang kamu diam di perutku. Dan pada
akhirnya, ketika pemakaman selesai dan orang-orang yang
melakukan ibadah hilang, sebuah suara datang dari Haq taala
berseru: Wahai hambaku, kamu sendirian sekarang; mereka telah
pergi meninggalkanmu sendirian di kuburan yang gelap itu.
Mereka adalah teman-temanmu, saudara-saudaramu, anak-
anakmu, dan orang-orangmu yang berbakti. Tapi tak satu pun dari
mereka yang bermanfaat bagimu. Wahai hamba-Ku, kamu telah
tidak taat kepada-Ku; kamu belum melaksanakan perintah-Ku,
dan kamu tidak pernah memikirkan situasi ini. Jika orang yang
mati itu mati bersama iman, maka diharapkan bahwa Allah Ta’ala
memberkati orang itu dengan pengampunan-Nya, dengan
mengatakan kepadanya: Wahai hambaKu yang telah menjadi
Orang beriman! Tidak layak bagi kemuliaan-Ku untuk
meninggalkanmu dalam gharb (kesepian) di kuburmu. Untuk hak
kebesaran-Ku, Aku akan memperlakukanmu dengan belas
kasihan sehingga akan membingungkan teman-temanmu dan saya
akan menunjukkan kepadamu belas kasihan seperti kasih saying
yang melampaui orang tua atas putra mereka. Dengan Kebaikan
dan Kebaikan-Nya yang indah, Dia mengampuni semua dosa
budak itu, sehingga makamnya menjadi Taman Surgawi yang
diperkaya dengan bidadari dan berkah Surga. Allah Ta’ala sangat
berbelas kasih sehingga Dia mengampuni hambaNya yang
berdosa. Ia begitu berbelas kasih sehingga Ia melihat dosa-dosa
para hamba-Nya beberapa kali dan menutupi mereka, alih-alih
melemparkan dosa-dosa mereka kesiksaan. Kemudian kita harus
melakukan perintah dan menghindari larangan dari Pencipta
seperti itu dan menyelamatkan diri dari siksaan yang akan terjadi
dengan melakukan ‘amal sholih.”
Semuaorangyangberiman,yangberdosamaupunyangtidak

berdosa, akan mengalami pertanyaan di dalam kubur. Siksaan
juga akan menimpa orang-orang yang belum mendapatkan
pengampunan, dan juga orang-orang kafir. Orang-orang yang
menyebarkangosipdikalanganMuslimdanmereka terkenaair
kencing di pakaianmereka di toilet akanmengalami siksaan di
dalamkubur. [Siksaandalamkuburakandiberikan tidakhanya
padajiwa,tetapijugapadajiwadantubuh,(yaitusecarafisikjuga.
Fakta-fakta iniberadadi luar jangkauanpikiran.Jadikitaharus
menghindari upaya untuk menyelesaikannya dengan
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menggunakanpikirankita.]
Jikaorangitumeninggaltanpaiman,(mis.Sebagaiorangyang

tidakberiman,)iaakanmengalamisiksaanpahitsampaimasyhar,
(yaitu hari Penghakiman,) [dan sesudahnya juga, selamanya di
neraka.]
BerikutiniadalahartiversibahasaIndonesiadarisebuahpuisi

Turki Ustmani yang ditulis oleh 'Abdur Rahman Sami Pasha,
seorangpensiunanJenderalUstmani,yangmeninggalpadatahun
1295H[1878M],selamakeanggotaannyadiSenat:

Wahai kamu tamu yang hidup! Jangan kehilangan hatimu
kepada siapa pun kecuali Allah Ta’ala!

Tidak seorang pun akan tertinggal di dunia. Tidak seorang pun
kecuali Allah bisa melakukan apa pun. Tidak seorang pun
kecuali Allah Ta’ala yang akan terus ada.

Setiap orang memiliki hari-hari kepedulian, manis dan pahit.
Dunia dasar ini tidak layak bersaing dengan siapa pun untuk itu.

Saya juga adalah satu di masa saya, seperti batu berharga di atas
lingkaran Presiden, seperti tanda tangan penguasa. Tapi sekarang
takdir telah mengubah segalanya terbalik.

Kemudian hati saya jatuh sakit. Energi saya habis. Akhirnya
burung hidupku [jiwaku] terbang. Karena, kurungan [jiwaku]
telah pergi tersiksa dan hancuran.

Kesehatan saya, seperti lilin, hilang. Kegelapan ada di sekitarku.
Matahari akhirat bangkit. Semua tercerahkan dengan cahaya
Allah.

Pada saat itu saya mencapai Rabb saya. Dosa-dosa saya muncul.
Ketika saya memohon pengampunan, Dia bertemu saya dengan
belas kasihan-Nya yang tak berkesudahan.

Ya Rabbi! Saya telah melakukan ratusan ribu dosa. Namun saya
percaya pada diriku sendiri, dengan wajah hitamku ini, kepada
sifat teragung-Mu. Tolong maafkan saya!

Saya telah membuat Nama Anda sebagai tanggal penulisan
tulisan saya ini [1286]. Maknanya tentu akan menjadi kenyataan.
Tidak ada seorang pun selain Allah bisa melakukan apapun.
Tidak seorang pun kecuali Allah akan terus ada!

_________________
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Hidup ini adalah mimpi yang diliputi penderitaan;
Bukankah pada akhirnya kita dilahirkan untuk mati?
Setelah beberapa jam kesenangan,
Peduli mengejar setiap kesenangan saat ini.

Kami menyelam setiap saat, dalam ketidaktahuan,
Ke kedalaman kematian begitu bersemangat.
Dalam masalah penyelam dan banyak kesulitan,
Dunia mendorong kita untuk mengalami kebangkrutan.

Dan, kami yang malang, melihat bangunan ini,
Tanyakan dari mana asal semua penghuninya.
Penciptanya, ciptaan-Nya, rahasianya,
Penyebab tersembunyi-Nya, begitu luar biasa. 

Tapi rahasia yang disembunyikan oleh Haqq sendiri,
Sudah di luar pikiran hamba, pasti.
Manusia, dengan kebodohan, kekosongan, ketidakmampuan,
Akan berbuat salah dalam kekeliruan.

ZIARAH KUBUR DAN MEMBACA AL-QURAN

Mengunjungi makam (kubur) adalah tindakan yang Sunnah.
Kuburan harus dikunjungi setiap minggu, atau setidaknya pada
hari‘Id.Kunjunganyangmenghasilkanlebihbanyakpahalaadalah
yang dilakukan pada hari kamis, jumat atau sabtu. Itu ditulis di
halamanterakhirbukuberjudulShir'atul Islam, (danditulisoleh
Muhammad bin Abu Bakr ‘rahmatullahi taala alaih’, w. 573 H
[1178 M], Bukhara,) bahwa mengunjungi kuburan hukumnya
Sunnah. Pengunjung akan bertafakur pada kenyataan bahwa
mayat-mayat di kuburan membusuk, yang pada gilirannya akan
memberinya peringatan. Kapan pun Utsman ‘radhiallahu anhu’
berjalan di dekat kuburan, dengan sangat pahit ia menangis
sehingga janggutnyamenjadibasah.Selain itu (untukperingatan
bagipengunjung),orangmatidikuburanakanmendapatmanfaat
dari berkat yang diucapkan atas mereka. Rasulullah ‘sallallahu
alaihi wasalam’ akan mengunjungi makam kerabatnya dan para
Sahabah ‘radhiAllahTa’ala anhum’. Setelahmemberi salamdan
mengucapkan ucapan syukur dan berdoa, pengunjung duduk
denganwajahmenghadapkuburdanpunggungnyakearahkiblat.
Adalah kebiasaan orang kristen untuk menggosok tangan dan
wajah dengan lembut di kuburan ataumencium tanah di kubur.
Halinidinyatakandalamhadits:“Ketika seseorang mengunjungi
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makam seorang kenalannya hendaknya memberi salam,
kenalannya di kuburan akan mengenalinya dan menerima
salamnya.”AhmadibniHanbal‘rahimahullahutaala’menyatakan:
“Ketikakamumelewatisebuahkuburan,bacalahsurahIkhlas,dua
surahyangdimulaidenganQul-adzu...,danFatiha,dankirimkan
pahalayangdiperolehkepadaorang-orangmatiyangterbaringdi
sana. Pahala akan menjangkau mereka. “Sebuah hadits dikutip
atas otoritasAnas binMalik ‘rahmatullahi taala anhu’ berbunyi:
“Ketika ayat kursi dibaca (atau dibacakan) dan pahalanya dikirim
kepada orang-orang mati yang terbaring di kuburan, Allah Ta’ala
membuatnya menjangkau semua orang mati di sana.”
Hal ini dinyatakandalambukuberjudulKhazanatur riwayat

(danditulisolehQadiHindi‘rahmatullahtaalaalaih):“Jikapara
ulama tertentu dikunjungi ketika mereka masih hidup,
diperbolehkanmelakukanperjalananjarakjauhuntukmenziarahi
makam.Sehubungandenganmanfaat,tidakadaperbedaanantara
mengunjungi Nabi ‘alaihimus salawatu wa taslimat dan
mengunjungi Auliya atau Ulama ‘rahimahumullahu taala’.
Perbedaannyahanyaadapadaderajatmereka.”
[Jika seorangMuslim menggantungkan papan nama dengan

nama seseorang yang ia cintai di atasnya di salah satu dinding
ruangduduknyaataumemasangbatudengannamaorang itudi
kuburan orang itu, setiap kali orang Muslim yang memasuki
ruanganataumengunjungikuburmengucapkanberkahatasorang
itu,AllahTa’alaakanmemberkahipemiliknamatersebutdengan
rahmatdanpengampunan-Nya.Menulisnamadidindingataudi
atas batu nisan tidak dimaksudkan untuk mengingat nama
pemiliknya. Hal ini dimaksudkan bagi umat Islam untuk
mengucapkanFatihadanmengucapkanberkahataspemiliknama
tersebut. Untuk itu sudah menjadi kebiasaan di negara-negara
Muslim untukmenulis nama di dinding kamar dan di atas batu
yang didirikan di kuburan. Jika namaWali ditulis, ketika kamu
membacanamadanmemintapemiliknamauntuksyafaatdandoa
syukur atas kamu, para Wali akan mendengarmu dan berdoa
untukrealisasikeinginanmuyangberkaitandenganduniaini.Dan
sampaiakhiratdandoanyaakanditerima(olehAllahTa’ala).]
Meskipun berziarahmakam juga diperbolehkan bagiwanita,

namun lebih baik bagi mereka untuk tidak berziarah makam
selain darimakamRasulullah. Berziarahmakam dalam kondisi
haid(menstruasi)ataujunubdiperbolehkan,namundisunnahkan
memilikiwudhuselamaziarah.Halinidinyatakandalamsebuah
hadits: “Ketika Anda mengunjungi makam orang beriman dan
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mengucapkan doa ini: ‘Allahumma inni asaluka bihaqqi
Muhammadin wa lil Muhammadin laa tu'adh dhiba hadzal
mayyit,'makaorangberimanituakandiselamatkandarisiksaan.”
Hadits berbunyi: “Jika seseorang mengunjungi kuburan orang
tuanya atau salah satu dari mereka pada setiap hari Jumat, ia akan
mendapatkan pengampunan.” Diperbolehkan untuk mencium
tanahkuburanhanyajikaitumiliksalahsatuorangtuamu.Seperti
yangdisebutkandalambukuberjudulKifaya,seseorangbertanya
kepada Rasulullah ‘shallallahu alaihi wa sallam’: “Saya telah
bersumpahuntukmenciumambangsurga.Bagaimanacara saya
untukmemenuhisumpahkutersebut?”“Cium kaki ibumu” jawab
tuandariparanabi.Ketikaorangitumengatakanbahwadiatidak
memiliki orang tua, Rasulullah menyatakan: “Cium kuburan
orang tuamu! Jika kamu tidak tahu kuburan mereka, maka buat
dua garis dengan maksud bahwa itu kuburan mereka dan cium
garis itu! Maka kamu akan memenuhi sumpahmu!”
Kita lebihbaikmengunjungimakamorang-orangagungyang

jauh dari tempat kita ketika kita sedang ada urusan lain disana
daripada secara khusus melakukan perjalanan jarak jauh hanya
untuk tujuan mengunjungi makamnya. Namun, banyak pahala
untuk melakukan perjalanan jarak jauh (khususnya) untuk
mengunjungi Tuan kita, Nabi Muhammad ‘shallallahu alaihi
wasalam’. Seseorang yang mengunjungi (kuburan) para Nabi
‘alaihimussalam’danparaauliyamendapatmanfaatdarijiwa-jiwa
yang diberkahi itu. Hatinya menjadi suci dalam perbandingan
langsung dengan cinta dan keterikatannya kepada mereka. Jika
dosa dilakukan di makam Auliya, contohnya jika para auliya
dikunjungi oleh para wanita yang tidak menutupi diri mereka
denganbaikjuga,makainiseharusnyatidakmenjadialasanuntuk
berhentimengunjungitempat-tempatyangdiberkatitersebut;jika
kita tidak dapatmencegah pelanggaran semacam itu, kita harus
membencinya dengan hati kita. Demikian juga, kita harus
menghadiri jenazah (pemakaman) bahkan jika ada wanita atau
laguataueulogisedangdinyanyikanataupidatosedangdilakukan.
Jika perempuan mengunjungi makam dimaksudkan untuk

berkabung, menangis dan meratap atau menyebabkan fasad
(dosa) dengan bercampur dengan laki-laki,maka itu hukumnya
haram. Kecaman akan menghujani wanita yang melakukannya.
Meskipundiperbolehkanbagiperempuantuauntukmengunjungi
makamkerabatmerekaatauAuliyatanpabercampurdenganlaki-
laki,bahkankunjunganmakambersyaratiniadalahmakruhuntuk
gadis-gadismuda.Aturanyangsamaberlakuuntukwanitayang
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menghadirijenazah(pemakaman).
Hal ini dinyatakan dalam buku berjudul Jilaul qulub (dan

ditulisolehZainudinMuhammadbinAliBirghivi,928H[1521M],
Balıkesir, Turki-981 H [1573 M] plague, Birgi): Seseorang yang
memasuki sebuah pemakaman hendaknya mengucapkan:
“Assalamu'alaikum,wahaiAhladilqawmilmu'minin!Innainsha
Allahu 'anqaribinbikum lahiqun,” sambil berdiri. Setelah itu ia
membaca Basmala dan membaca Surah Al-Ikhlas sebelas kali
(membuat Basmala tiap kalinya) dan Surah Al-Fatiha satu kali
(membaca Basmala sebelum membacanya juga). Setelah itu ia
mengucapkan doa ini: “Allahumma Rabbil ajsadil baliyah, wal
izamin nahira tillati harajat min-addunya wa hiya bika mu'minatun,
edhil 'alaiha ravhan min 'indika wa salaman minni.”Diamendekati
kuburandarisisikanan[sisikiblat]mayyit(Muslimmatidikubur),
lebih disukai lebih dekat ke kaki mayyit. Dia membuat Salam,
(yaitu dia mengatakan, “Assalamu'alaikum.”) lalu berdiri atau
berlututataududuk,diamembacabagianawaldan terakhirdari
Surah Baqarah, kemudian surah Yasin, dan kemudian surah
TabarakadanTekathurdanIkhlasdanFatiha,danmengirimkan
pahalayangdiperolehsebagaihadiahkepadamayyit.

Satu catatan penting: para ulama kami menyatakan dalam
wacanamerekatentangmelakukanhajiatasnamaoranglainitu
diperbolehkan untuk menyumbangkan pahala yang diperoleh
denganmelakukantindakanibadahfardhudan/ataunafilahdan
tindakanshalihlainnyasertaperbuatanbaiksepertisalat,puasa,
sedekah, membaca (atau tilawah) Al-Qur'an al-kerim, dzikir,
membuattawaf,haji,umrah,mengunjungimakamparaNabidan
/ atau Auliya, mengkafani seorang Muslim yang sudah mati,
sebagaihadiahuntukjiwaoranglain.Baikorangyangmelakukan
tindakan ibadah dan menyumbangkan pahala dan orang yang
jiwanya disumbangkan pahala sebagai hadiah akan diberikan
pahala(olehAllahTa’alajuga).UntukituAl-Qur'anharusdibaca
(ataudibacakan)selamakunjunganmakamdanditempatlaindan
pahalanyaharusdisumbangkankejiwaorang-orangberimanyang
sudahmeninggaldansegerasesudahnyaberkatharusdiucapkan
atas mereka dan doa harus diucapkan untuk mereka. Sebab,
rahmat dan keberkahan turun di tempat di mana Al-Qur'an
dibaca(ataudibacakan).Setiapdoayangdiucapkanditempatitu
diterima(olehAllahTa’ala)Ketikaitudibaca(ataudibacakan)ke
kuburan,kuburanitudiisidenganrahmat(rahmatAllahTa’ala)
dankeberkahan.MenurutmazhabHanafi,ketikaseorangMuslim
melakukan puasa nafilah, sholat atau sedekah atau membaca
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(atau membacakan) Al-Qur'an atau mengucapkan doa dan
menyumbangkan pahala kepada Muslim lain, hidup atau mati,
maka pahala tersebut akan menjangkau para Muslim tersebut.
Ada ulama Islam yang mengatakan bahwa aturan yang sama
berlakuuntuktindakanibadahfardhu.Pahalatidakdibagidengan
jumlah mayit. Seluruh pahala diberikan untuk setiap mayit.
Menurut mazhab Maliki dan Syafi'i, tindakan ibadah yang
dilakukan hanya secara fisik, seperti membaca (atau
membacakan)Al-Qur'an al-Karim, tidak bisa diberikan kepada
Muslim lainnya.Keberkahan itu diucapkan atasmereka karena
tindakanfisikibadahyangdilakukan.
Itu ditulis dalam buku berjudulKitabul fiqh 'alal mazahibil

arba'a: “Ziarahmakamadalah tindakan sunnah yang dilakukan
olehlaki-lakidengantujuanmengambilperingatandarikematian
danbertafakuratashariKiamat.DiMazhabHanafidanMaliki,
hukumnya Sunnahmuakkaduntukmelakukan ziarah pada hari
Kamis, Jumat dan/atau Sabtu. Sedangkan di Mazhab Syafi'i,
hukumnyaSunnahmuakkaduntukmelakukanziarahantarasore
hariKamisdanmatahariterbithariSabtu.Parapenziarahharus
membaca (atau membacakan) Al-Qur'an al-kerim untuk mayit
dan mengucapkan salam pada mereka. Hal-hal ini akan
bermanfaatbagimayit.Ketikakamutibadikuburan,hukumnya
Sunnah untuk mengucapkan doa ini: “Assalamu 'alaikum, yaa
Ahla dilqawmilmu'minin! Inna insha-Allahu 'an qaribin bikum
lahiqun.” Pada setiapmakamdikunjungi, baik itu jauh ataupun
dekat. Bahkan hukumnya Sunnah jika harus menempuh jarak
yangjauhdengantujuanmengunjungiseorangMuslimSholihdan
Wali ‘rahimahumullahu taala’. Salah satu tindakan ibadah yang
palingberhargaadalahberziarahmakamRasulullah‘shallallahu'
alaihi wasalam’. Berziarah makam juga diperbolehkan untuk
wanitatua,asalkanmerekaberpakaiandenganbenar.Danharam
bagi wanita tua jika itu menyebabkan fitnah dan fasad. Tidak
diperbolehkanmembuattawafdisekitarkuburanataumencium
tanahataumemintasesuatudariorangmatiselamakunjungan.”
Auliya ‘rahimahumullahu taala’ dimintakan untuk syafaat bagi
berkahdariAllahTa’ala.

Ada dua hal yang hilang,
Yang akan membakar semua, terlepas dari siapa mereka.
Mata yang menumpahkan darah tidak akan pernah membayar tanggungan mereka;
Satu adalah anak muda, yang lain: saudara Muslim!
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JILID KETIGA, SURAT KESEMBILAN

Surat kesembilan dari jilid ketiga buku berjudul ‘Maktubat’
dan ditulis oleh Imam Rabbani Mujaddidi Alfi Tsani Ahmad
Faruqi ‘rahimahullahu taala’ ditulis untuk Musa Muhammad
Nu’m. Ini menjelaskan ayatul karima yang menyatakan: “Ambil
apa yang telah dibawa Rasulullah untukmu!” Surat itu dalam
bahasa Arab. Berikut ini adalah versi bahasa Indonesianya:
BismillahirRahmanirRahim!Ayatketujuhdari surahHasyr

menyatakan:“Ambil apa yang telah dibawa Rasаlullah untukmu.
Hindari larangannya dan takutlah kepada Allah!” [Melakukan
perintahdanmenghindari larangan, secara keseluruhan, disebut
mematuhi Islam.] Allah Ta’ala menambahkan, “ ... takutlah
kepada Allah ”setelah berfirman,“Hindari larangannya ..”
Menunjukkanbahwa lebihpentinguntukmenghindari larangan.
Karena untuk takut kepadaAllah Ta’ala, yakni Taqwa, berarti
menghindari larangan, (haram). Taqwa adalah dasar Islam. Ini
disebutwara’untukmenghindaritindakanyangmeragukanjuga.
Rasulullah ‘shallallahu alaihi wasalam’ menyatakan: “Wara’
adalah pusat agama kami.” Ia menyatakan dalam hadits lain:
“Tidak ada yang seperti wara’. Pentingnya ini yang dilekatkan
olehagamakitauntukmenghindariharamadalahkarenasemakin
banyaktindakanyangharusdihindari,danitulebihbergunauntuk
menghindari haram. Sebab melakukan suatu perintah
mengandung semacam penghindaran juga. Melakukan perintah
tertentu berarti menghindari untuk tidak melakukannya. Dan
yang lebih berguna adalah karena adanya perlawanan keras
terhadap hawa nafsu. Ketika sebuah perintah dilakukan, hawa
nafsu juga memiliki bagian dari kesenangan yang diambil.
Semakin sedikit kesenangan yang diberikan kepada nafs dalam
melakukan sesuatu, maka semakin bermanfaat baginya untuk
melakukannya. Dengan kata lain, semakin cepat itu akan
membuatmu mencapai rahmat Allahu ta'ala. Karena Ahkam
Islamiyya,yaituperintahdanlaranganIslam,dimaksudkanuntuk
menindasdanmelemahkannafs.NafsadalahmusuhAllahTa’ala.
Hal ini dinyatakan dalam sebuah hadits qudsi: “Jadilah kamu
musuh nafs-mu! Karena itu adalah musuhku.” Karena dari itu
semua turuqi 'aliyya (jalandanperintahTasawwuf),orangyang
mengajari kepatuhan lebih ketat pada Islam adalah orang yang
akan membimbing lebih dekat ke Allah Ta’ala. Sebab itu
mengandung lebih banyak tentangan terhadap nafs. Dan ini,
sebagaimana diketahui oleh para pecinta masalah, adalah jalan
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yangtelahkitaikuti.KarenaalasanitulahulamabesarBehaaddin
Bukhari, pemandu superior kami, menyatakan: “Saya telah
menemukan jalur terpendekyangmembuatseseorangmencapai
Allah Ta’ala.” Karena, jalur ini menginstruksikan lebih banyak
tentangan terhadap nafs. Adapun jalur kejuaraan ini dalam
ketaatannyaterhadapIslam,akansangatmudahbagiorangyang
cerdasdanmasukakalyangmempelajaribuku-bukuyangditulis
oleh panduan kami untuk menyadari fakta ini. Orang itu akan
melihat fakta dengan jelas. Sebegitu jelas faktanya, maka saya
telahmenjelaskannyasecaraterperincidalamsejumlahsuratsaya.
AllahTa’alatahukebenaransegalanya.Bantuannyaakancukup
bagi kita. Dia adalah wakil yang sangat baik. Salat (doa dan
sanjungan) dan salam (salam, keselamatan) kepada Nabi
Muhammad ‘shallallahu alaihi wasalam’ dan kepada Ashab
‘radhiAllahTa’ala'anhumajma'in’,dankepadaorang-orangyang
mengikuticarayangbenar!

JILID KETIGA, SURAT KEDELAPAN PULUH
EMPAT

Hamd(pujiandansyukur)bagiAllahTa’aladansalamkepada
hamba-hamba-NyayangtelahDiapilihdancintai!Seseorangyang
inginberjuangdengancara ini [danuntukmencapaicintaAllah
Ta’ala], pertama-tama harus mengoreksi keyakinannya dalam
ajaran para ulama dengan cara yang benar, [yaitu ulamaAhlus
Sunnah.][Paraulamayangahliinimemperolehsemuapelajaran
dariAshabulkiram.Merekatidakkelirukarenapemikiranpribadi
mereka atau untuk ajaran-ajaran para filsuf.] Semoga Allahu
memberkahi orang-orang hebat ini dengan banyak pahala
[balasan] atas karya mereka! Setelah itu orang tersebut harus
mempelajari pengetahuan Fiqh yang diperlukan untuk setiap
individu. Setelah itu ia harusmempraktekkan apa yang telah ia
pelajari.KemudianiaharusmelakukanzikirkepadaAllahTa’ala
sepanjangwaktu. [Yaitu hendaknya ia selalumemikirkanAllah
Ta’ala dan (tanda-tandanya) Sifat dzatiyya.] Namun berdzikir
tergantungpadapembelajaranpertamabagaimanamelakukannya
dariorangyangdiberkahiyangsama-samakamil,(yaituyangtelah
mencapaikesempurnaandibawahbimbinganorangyangahlidan
diberkahi,) dan mukammil, (yaitu yang telah diberi wewenang
oleh tuannya dan guru unggul dengan ijazat [ijazah] untuk
membimbingumatIslamlainnyamenujukesempurnaan.)Jikaia
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mempelajarinya dari orang-orang cacat, [terutama jika mereka
syeikhyangtidakterpelajardansesat,]diatidakakanpernahbisa
mencapaikesempurnaan.Padaawalnyaiaharusmelakukanzikir
yangsangatbanyak;sedemikianrupasehinggasetelahmelakukan
shalat limawaktusehari-haridanbagian-bagiansunnahmereka,
tidak ada ibadah selain zikir yang harus dilakukan; bahkan
membaca (atau membacakan) Al-Qur'an al karim dan ibadah
nafilahlainnyaharusdibiarkansampaibeberapawaktukemudian.
Dzikirharusdibuatdenganatautanpawudhu.Iniharusdilakukan
terusmenerus,ketikaberdiri,ketikaduduk,ketikaberjalan,dan
ketika berbaring. Tidak ada satu momen pun yang harus
dihabiskantanpazikirketikaberjalandijalan,saatmakan,ketika
akantidur.SebuahbaitPersiadalambahasaIndonesia:

Jadikan dzikir, selama Anda hidup, sepanjang waktu, dan setiap saat!
Dengan zikir Kekasih (Allah) hati bersih, tidak ada cara lain.

Begitu banyak dzikir yang harus ia buat sehingga tidak ada
keinginan atau pikiran selain dzikir, [yaitu Allah Ta’ala] harus
ditinggalkandi hatinya.Tidak adanamahal selainDia, bahkan
jejakselain-Nya, tidakbolehmasukkehatinya.Bahkan jikadia
memaksakan dirinya untuk memikirkan hal-hal selain Dia, dia
akangagalmembawanyakedalamhatinya.Ketidaktahuanakan
hal-hal selain dari Allah ta'ala ini adalah awal dari (kekayaan
besar)untukmencapai-Nya.Pengabaianiniadalahkabargembira
karena mendapatkan rahmat dan cinta Matlub (Allah Ta’ala).
BaitbahasaArabdalambahasaInggris:

Bagaimana kita bisa mencapai tingkat setinggi itu,
Dengan bukit tinggi dan lembah ada diantaranya!

[Su'ad adalah nama ma'shuqa (kekasih).] Allah Ta’ala
sendirilahyangmembuatseseorangbisamencapaiapapun.Salam
kepadaparapejalandengancarayangbenar![Dinyatakandalam
surat ketujuh belas dari jilid ketiga: “Berzikir dengan hati
membebaskanseseorangdarikasihsayangterhadaphal-halselain
Allah Ta’ala. Kasih sayang semacam itu adalah penyakit hati.
Kecuali jika hati menghentikan penyakit itu, ia tidak akan
mencapai kebenaran sejati dan akan sulit untuk mematuhi
Ahkami islamiyya,mis. Perintah dan laranganAllah Ta’ala. Ini
akan menjadi zikir juga untuk membuat niat ketika mematuhi
aturan-aturan ini dan tidak memikirkan semangat nafs ketika
melakukanmubah(yangdibolehkan).NafsadalahmusuhAllah
Ta’ala. Ia tidak mau menuruti-Nya. Ia adalah musuh dirinya
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sendiri juga. Iamenikmati hatimembuat semua anggota badan
melakukankejahatandanmelakukanhal-halberbahaya.Iaingin
menjadi tidak beragama dan tanpa agama sehingga dapat
mencapai kesenangan ini. Membuat hati sakit untuk berteman
dengan orang-orang kafir dan orang-orang tanpa Mazhab
tertentu,membacabukudansuratkabarmereka,mendengarkan
programradiomerekadanmenontonsiarantelevisimerekayang
berbahaya.Yangmenyembuhkanpenyakithatiadalahmematuhi
Islam.Dan itumembuat nafs sakit. Itumengurangi kesenangan
dankeinginannyasertakekuatannyauntukmemengaruhihati.]

Siapa di dunia ini memaksakan keinginan mereka untuk meraih kemenangan?
Jelas menjadi kenyataan apa pun yang ada dalam takdir!

SURAT KESERATUS EMPAT BELAS

Ada seratus dua puluh lima surat dalam buku yang berjudul
Mekatibi sherifa dan ditulis oleh 'Abdullah Dahlawi
‘rahimahullahu taala’, salah satu ulama terhebat India. Berikut ini
adalah versi bahasa Indonesia dari seratus empat belas surat, yang
ditulis untuk Haji Abdullah Bukhari:
Tidak ada kekurangan pada Allah Ta’ala. Dia selalu

mengatakanyangsebenarnya,danmenunjukkanjalanyangbenar
kepada para hamba-hamba-Nya. Semoga salat dan doa kita
menjadituntunantertinggikitadanNabiterkasihkitaMuhammad
‘SallallahuAllahuta'ala'alaihiwasallam’danatasberkatnyaAl
(Keluarga) dan Ashab (Sahabat) 'radhiyAllah Ta’ala anhum
ajma'in’! Orang-orang Tariqa yang tinggal di sini, [mis. di kota
Delhi,]sedangmembacaAsmadanmenulismusqa(jimat)dengan
tujuan mencapai keinginan mereka. Dengan demikian mereka
dapat memikat orang lain untuk diri mereka sendiri. Mereka
memegang Amirul mu'minin Ali ‘karram Allahu wajhah wa
radhiAllah Ta’ala anh’ lebih unggul dari tiga khalifah lainnya
‘radhiyallahu anhum’. Orang-orang ini disebut Syi’i (Syiah).
Orang-orang yang menentang ketiga Khalifah dan menentang
AshabikiramdisebutRafidi.
[ParaahliAhlus Sunnah wal jama'ah ‘rahimahumullahutaala’

telah menyatakan dalam berbagai kitab mereka bahwa Abu
Bakar, Umar dan Utsman lebih dulu daripada Ali radhiyAllah
Ta’ala anhum ajmain’, dan membuktikan fakta ini dengan
menambahkanbanyakbukti danbukti dari ayat suciAl-Quran,

–262 –



dari hadist shohih, dan dari ijma’, yaitu suara kesepakatan
konsensusdariAshabikiram ‘radhiAllahTa’alaanhumajmain’.
DuabukuberhargainiadalahIzalatul khafa 'an khilafatil khulafa
dan Qurratul ‘aynain fi tafdhili shaikhayn,yangkeduanyaditulis
olehWaliyullahMuhadist Dahlawi ‘rahima hullahu taala (1114
[1702AD]-1176[1762],Delhi).Buku-bukuitudalamcampuran
bahasaArabdanPersia; yangpertamaditerjemahkankedalam
bahasaUrdudanduaversidicetakdiPakistanpadatahun1382H
[1962M],danyangkeduaditerjemahkankedalambahasaTurki
dan kemudian ke dalam bahasa Inggris. Versi bahasa Inggris
menempati bagian utama dari bagian terakhir buku berjudul
Sahaba ‘The Blessed’, salah satu publikasi Hakikat Kitabevi di
Istanbul, Turki. Itu juga menempati bagian dari buku berjudul
‘Documents of the Right Word’. Buku berbahasa Arab yang
berjudulAssawaiqul muhriqa danditulisolehulamabesarIslam
Ibni Hajari Mekki ‘rahimahullahu taala’ (899 [1494 M] - 974
[1566], Mekah) direproduksi dengan offset proses di Istanbul,
Turki, oleh Hakikat Kitabevi. Seorang Muslim berakal yang
membaca buku itu akan menyadari dengan sangat baik bahwa
orang-orang tidak memiliki madzhab telah berada dijalan yang
salah.BeberapaorangmenyebutdirimerekaJa'faripadahariini.
Mereka menipu anak-anak muda dengan kebohongan bahwa
mereka adalah pengikut Imam Dua Belas. Faktanya,
bagaimanapun adalah bahwa umat Islam yangmengikuti Imam
DuaBelasdisebutmuslimAhlusSunnah.Paraulamayangberada
dijalanyangbenardisebutAhlusSunnah‘rahimahumullahutaala’
telah menyatakan: “Mencintai Dua Belas Imam akan
menyebabkanseorangMuslimwafatbersamaiman.”
Merekamengorganisirprosesipemakamandanpestadengan

tujuanuntukmelakukan 'dawr'. [Mereka tidakmelakukan salat
secaraberjamaahdimasjid-masjiddan]dalampertemuanMaulid
merekamemilikikelompok-kelompokyangmenyanyikannasyid
danmersiyas (dirges).Merekamendengarkanalatmusikseperti
kecapi di biara. Mereka melakukan tindakan bid'ah ini dan
banyak bidah lainnya atas nama Tariqat (jalan Tasawwuf).
Bahkanmerekamenambahkan ritual Jukism danBrahmanisme
yang tidak religius ke dalam apa yang mereka sebut praktik
Tariqat.Merekabersamaorang-orangyangmengejarkeuntungan
duniawi dan orang-orang fasiq (berdosa). Mereka tidak
mementingkan qawma dan jalsa dalam sholat, (yang telah
dijelaskan secara rinci sebelumnyadalambuku ini), pada sholat
dalamjamaah,danpadashalatJumat.Tidakadaibadahdanritual
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merekayangadadalamIslam.Hal-halsepertiitutidakadapada
masa salafus salihin. Para Ahlus Sunnah wal jamaah ‘rahima
humullahu taala menghindari tindakan dan cara penawaran
semacamitu.PujisyukurkepadaAllahTa’ala,tidakadatindakan
bid'at yang buruk ini ada di antara Ashabi kiram ‘radhiAllah
Ta’ala anhum’. Seseorang yang ingin menjadi Muslim dan
mengikuti jejak Salafus salihin (ulama Islam awal) ‘rahima
humullahu taala’ harusmenghindari diri dari orang-orang palsu
seperti Tariqat. Mereka adalah pencuri iman. Mereka
menghancurkanagamadan imandariparahambaAllahTa’ala.
Zikirmerekadanpraktik-praktiklainnyamembuathatidannafs
bergerak. [Hal-hal ini harusmemurnikan (hati) darima-siwaHu
(pikiran selain dari Allah Ta’ala) daripada mengendalikan
beberapakeadaandantindakan.]Selain ituhal-halsepertikasyf
[karamah, memberi informasi tentang barang yang hilang dan
berkomunikasi dengan jin] tidak memiliki nilai dalam Islam.
Orang-orang kafir seperti Jukki juga memasang kasyf dan
karamah.Orangyangmemilikikebijaksanaanharuswaspadadan
membedakan benar dan salah. Menganut Islam dan menyukai
kepentingan duniawi adalah dua kutub yang tidak bisa hidup
berdampingandalamdiriseseorang.Inibukansesuatuyangorang
bijak akan lakukan untuk mengkompromikan prinsip-prinsip
agamanya dengan tujuan mendapatkan beberapa keuntungan
duniawi.ParaulamadansyekhdarikotaBukharaadalahorang-
orangyangtawakkal(menaruhkepercayaanpadaAllahTa’ala).
Merekatidakmenyukaikeuntunganduniawi.Menggelapkanhati
seseoranguntukmemberipestadanmengumpulkanorang-orang
yang menyukai kepentingan duniawi. Orang-orang hebat itu
menghindarihal-halsemacamini.Merekaberpegangteguhpada
keyakinanyangbenaryangdiajarkanolehSalafussalihin‘rahima
humullahutaaladanRasulullah‘shallAllahTa’alaalaihiwasalam’.
Dalamsegalahalyangmerekalakukan,merekalebihsukajalan
'Azimat.Merekamenghindaritawaran.Merekamenghindarihal-
hal yang datang dengan cara yang haram atau makruh. Ketika
mubah(diperbolehkan)menyebabkanharammakamerekajuga
menjadiharam.Dzikir khafi,yaitumembuatdzikirsecaradiam-
diam(dalamhati),lebihbaikdaripadadzikir jahri,yaitumembuat
dzikir dengan keras.Merekamembuat dzikir jenis pertama ini.
Mereka telah mencapai tingkat ‘ihsan’ yang disebutkan dalam
haditsshohih.Hatimerekaselaludiarahkankesumberfayz,[yaitu
AllahTa’ala.]Jikaseoranghambayangsetiadanbenarmencapai
tawajjuhdari seorangpemimpinTasawwufyangdemikianmaka
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hatinya,dansemualatifanyajugaakansegeramulaiberdzikir.Dia
akanmencapaihudhur,yaituhatiyangtidakmengandungapa-apa
selainAllahTa’ala, yangmerupakankeadaanyang jugadisebut
musyahadah, jadhbas, dan fayz yang disebut waridat, yang
merupakanberkahdimanahambayangberuntungmandidalam
cahaya, baik dalam zahhirnya (secara fisik) dan dalambatinnya
(spiritual). Setelah hamba itu mulai menerima fayz dari hati
mursyidnya,tidakadapemikirankecualibahwaAllahTa’alaakan
datangkehatinya.Semuaanggotatubuhnyaakanbertindaksesuai
dengan Sunnah dan dengan 'azimat. Betapa besar kebahagiaan
berkah-berkah ini.YaRabbi!UntukrahmatNabiTerkasih-Mu,
Muhammad Mustafa ‘shallallahu alaihi wasalam’ dan untuk
rahmat dari para syaikh ‘rahmatullahi alaihim ajmain’, yang
merupakan pengikut Nabi yang paling mulia itu, jadikanlah
sesuatu yang sangat berharga ini memberkahi makanan sehari-
hari kita. Fayz dari Imam Rabbani mujaddidi alfi thani
rahmatullahi alaih’ membuat semua latifa seseorang mencapai
berkahini.(Tolonglihatbabketigapuluhdarijilidpertama,dan
bab kedua puluh tiga dan kedua puluh enamdari jilid keenam,
dariKebahagiaanabadiuntuklatifa.)

Semoga hidupku dikorbankan untuk jalanmu,
Keindahan dalam nama dan esensi, Muhammad!

Mohon lakukan syafaat untuk hamba Anda yang rendah hati,
Kecantikan dalam nama dan esensi, Muhammad!

Orang-orang beriman sangat menderita dalam kehidupan ini,
Mereka akan dihargai di kehidupan selanjutnya.

Pilihan delapan belas ribu dunia dalam hidup,
Kecantikan dalam nama dan esensi, Muhammad!

Seseorang yang berjalan di atas tujuh langit,
Siapa yang berjalan di atas Kursi dan surga,

Siapa yang meminta Haq untuk Ummatnya di Mi'raj,
Kecantikan dalam nama dan esensi, Muhammad!

Apa, bagi Yunus, dua dunia tanpa Anda?
Tanpa keraguan sedikit pun, Nabi sejati adalah Anda!

Orang-orang yang menentang Anda meninggal tanpa iman;
Kecantikan dalam nama dan esensi, Muhammad!
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KATA PENUTUP DARI BUKU PANDUAN
JALAN MENUJU SURGA

Kitamengamatibahwasemuamakhluk,baikyangbernyawa
ataubendamati,semuanyadalamtatanansistematis.Kitabelajar
bahwaadapengaturanyangtidakberubahdanbeberapakoneksi
matematisdalamsusunansetiapzat,dalamsetiapperistiwa,dalam
setiap reaksi. Kamimengklasifikasikan pengaturan dan koneksi
inidalamkategorisepertihukumfisika,kimia,astronomi,biologi,
dan sebagainya.Memanfaatkan tatanan yang tidak berubah ini,
kamimengembangkanindustri,membukapabrik,membuatobat-
obatan,melakukanperjalanankebulan,danmembangunkoneksi
denganbintangdanatom.Kitamembuatradio,televisi,komputer,
dan jaringan.Kalaubukankarenaketeraturanmakhluk ini,dan
jika semuanya berdasarkan asal-asalan, kami tidak akan
mengelolasemuahalini.Semuanyaakanbertabrakansatusama
lain, mereka akan rusak, dan bencana akan terjadi. Semua
keberadaantidakakanadalagi.
Keteraturan sistematis, keteraturan terkodifikasi dan

keterkaitandiantaramakhluk-makhlukinimenunjukkanbahwa
mereka tidakmuncul dengan sendirinya atau secara kebetulan,
dan bahwa segala sesuatu telah diciptakan oleh mahatahu,
mahakuasa, semua yang melihat, semua makhluk pendengaran
yang melakukan apa pun yang Dia ingin lakukan. Dia
menciptakan dan memusnahkan segala sesuatunya sesuka hati.
Diamembuatsegalasesuatumenjadisebabdansaranabagi-Nya
menciptakanhal-hallain.JikaDiamenciptakantanpasebabdan
sarana, tidak akan ada tatanan yangmapan di antaramakhluk-
makhluk. Semuanya akan berantakan. Tidak akan ada tanda-
tanda untuk menunjukkan keberadaan-Nya. Ke dalam tawar-
menawar,tidakadasainsatauperadabanyangakanada
Diatidakhanyamembuatkeberadaan-Nyadinyatakanmelalui

tatanan ini, tetapi jugamengumumkan keberadaan-Nya kepada
parahamba-Nya,yangpadagilirannyamenunjukkankemurahan
hati-Nya yang besar terhadap para hamba-Nya.Di setiap abad,
dimulai dengan Adam ‘alaihis salam’, Dia telah memilih satu
orangdarisetiapkaumdiseluruhdunia,menciptakannyasebagai
yang terbaik dan tertinggi di antara bangsanya, mengiriminya
malaikat-Nya,memberitahudiakeberadaan-NyadanNama,lalu
menginstruksikan kepadanya tentang apa yang harus dilakukan
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orang dan apa yang harus mereka hindari sehingga mereka
menjalanikehidupanyangnyamandansejahteradiduniainidan
diakhirat.Orang-orangyangdipilihdanunggulinidisebutNabi.
Perintah dan larangan yang mereka sampaikan kepada orang-
orangdisebutDin(agama)danAhkam diniyyah (aturanagama).
Karena sifat manusia yang melupakan sejarah masa lalu dan
karenaorangjahat,yangselaluadadiantaraorang-orang,maka
telah diinterpolasi untuk para nabi ‘alaihimus salawatu wa
taslimat’ buku-buku surgawi dan mengubah ucapan mereka,
agama-agama masa lalu telah dilupakan dan dinajiskan. Yang
lebih parah lagi, orang jahat telah mengarang dan mengarang
agamapalsu.
Karena Allah Ta’ala, Pencipta semua, sangat mengasihani

manusia,Diatelahmengirimimerekanabiterakhirdenganagama
baru.DanDiatelahmemberimerekakabarbaikbahwaDiaakan
melindungiagamainisampaiakhirduniainidanmenyebarkannya
jauhdandekatterlepasdariseranganorangjahatdanupayauntuk
mengubahdanmengotorinya.
Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya

kepadaAllahTa’alabahwakamitelahmeyakinikeberadaandan
kesatuan Sang Pencipta sejak kami masih kecil, ketika kami
memperolehkekayaankarenamengetahuibahwaNamaPencipta
ini adalahAllah, bahwaMuhammad ‘alaihissalam’ adalahNabi
terakhir-Nya, dan Islam adalah agama yang disampaikan oleh
Nabitercintaitukepadaparahamba-Nya,(manusia.)Kamiingin
mempelajariagamaIslaminidenganbenar.Sepanjangpendidikan
kamidisekolahmenengahdanuniversitas,kamimencarisumber
untuk mempelajarinya. Tetapi pemuda bangsa kita telah
dikelilingiolehpenghalangyanghampir tidakdapatdiatasioleh
parailmuwanpalsuyangtelahmenjajakandirimerekasendirike
freemason dan komunis dan orang-orang sewaan yang telah
disublimasikan oleh wahhab menjadi menjadi eklektik tanpa
Madhhab tertentu. Begitu liciknya aktivitas di balik layar yang
dilakukanolehparapembangkangdanbidatyangtelahmenukar
keyakinanmerekademi kepentinganduniawi sehinggamustahil
untukmemilah jalan keluar yang benar. Tidak ada jalan keluar
selain memohon kepada Allahu ta'ala. Allah kita, yang paling
tinggi,memberkahikitadenganmembacabuku-bukuyangditulis
olehparasarjanaAhliassunnah‘rahimahumullahutaala’.Namun
keyakinankamitelahdijiwaiatasnamapengetahuanilmiaholeh
para ilmuwan palsu yangdisebutsebagaiorangmoderndanatas
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nama terjemahanAl-karim olehorang-orang palsu agama yang
telah mengeksploitasi Islam untuk kepentingan pribadi mereka
telahmenembusjauhkedalamjiwakita.Semogarasasyukuryang
takterhinggadiberikankepadaAllahTa’alakarenamemberkati
kita dengan kebangkitan karena nasihat dari orang-orang
beragama sejati, sehingga kita mulai membedakan antara yang
baik dan yang jahat. Kami dapat menyadari bahwa apa yang
pikiran kita jenuh adalah racun yang dirahasiakan, bukan
pengetahuan,danbahwahatikita telahdigelapkandenganefek
buruknya.Seandainyakita tidakmelihatbuku-bukuyangditulis
olehparaahliAhlas-sunnat,kitatidakakandapatmembedakan
antara temandanmusuh,dankitaakan tertipuoleh tipuandan
kebohongannafskitadanmusuh-musuhagamakita.Kamitidak
akanbisamelarikandiridari jeratyangditetapkanolehmusuh-
musuh jahat yang telah menggembar-gemborkan agama dan
amoralitas sebagai 'kemajuan'. Kami akan mengejek orang tua
kami, Muslim sejati dan murni, dan ajaran Islam yang kami
dapatkan dari mereka. Nabi kita tercinta, ‘shallallahu alaihi wa
sallam’ memperingatkan kita untuk tidak jatuh ke dalam
perangkap yang ditetapkan oleh musuh-musuh Islam: “Pelajari
imanmu dari mulut seorang rijal!” Ketika kita tidak dapat
menemukanrijal,yaituulamaagamayanglurus,kitaharusbelajar
daribuku-bukumereka.Buku-bukukeagamaanyangditulisoleh
pemegang bid'at atau oleh orang-orang beragama yang tidak
berpendidikan tanpaMazhab tertentu sangat berbahaya seperti
buku-bukuyangditulisolehorang-orangkafir.
Haram hukumnya bagi wanita dan anak perempuan untuk

menampakkankepala,rambut,lengandankakimerekadanbagi
priauntukmenampakkanbagian-bagiantubuhmerekadiantara
pusardanlututmerekadihadapanoranglain.Dengankatalain,
AllahTa’alatelahmelarangmereka.EmpatMazhablurus,yang
mengajarkan perintah dan larangan Allah Ta’ala, berbeda satu
sama lain dalam akun mereka tentang bagian aurat pria, yaitu
anggota tubuhmereka yang telah dilarang bagi pria lain untuk
melihat dan bagimereka untukmenunjukkan kepada pria lain.
SetiapMuslimharusmenutupibagianauratnyayangditentukan
olehMazhabtempatdiaberada.Haramhukumnyabagioranglain
untukmelihatbagian-bagiannyajikaterbuka.Halinidinyatakan
dalam buku berjudul Kimya sa’adat: “Haram hukumnya bagi
wanitadananakperempuantidakhanyatanpamenutupikepala,
rambut, lengandankakimereka, tetapi juga mengenakangaun
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tipis,hiasan,ketat,danwangi.Jikaorangtua,suami,dansaudara
laki-laki mereka mengizinkan mereka melakukan hal itu,
menyetujui hal itu dan memaafkan mereka, mereka akan
menanggungdosadansiksaanyangakanmerekaalami.”Dengan
kata lain, mereka akan disiksa bersama dalam api neraka. Jika
merekamembuattaubat,merekaakandiampunidantidakakan
dibakar.AllahTa’ala sukaorangyangmembuat taubat.Adalah
pada tahun ketigaHijrat perintah bahwa gadis-gadis yang telah
mencapai usia kebijaksanaan dan pubertas dan wanita dilarang
untukmenunjukkandirikepadaprianonmahramkepadamereka
itu keluar. Kita seharusnya tidak percaya pemalsuan bahwa
perempuan yang menutupi diri mereka adalah penemuan
selanjutnyayangdibuatolehparaulamaFiqh.Iniadalahpenipuan
darimata-mataInggrisdanbeberapaorangyangtidakterpelajar
terperangkap olehmereka denganmengemukakan fakta bahwa
perempuan tidak menutupi diri mereka sebelum wahyu ayat
memerintahkan hijab (perempuan dan anak perempuan yang
menutupidirimerekasendiri).
Kamiakanmengatakannyalagi:Ketikaseoranganakmenjadi

aqil (bijaksana) dan baligh (puber), yaitu ketika mencapai usia
untuk membedakan yang baik dan yang buruk, dan memasuki
sebuahpernikahan,menjadi jauh lebihbaikbagianak ituuntuk
segera mempelajari keenam prinsip-prinsip iman (kepercayaan)
dan setelahnya untuk mempelajari Ahkam islamiyyah, yaitu
fardhu,halal danharam,danuntukmenjalanikehidupan sesuai
denganaturandanprinsip-prinsipini.Seoranggadismenjadiaqil
dan baligh ketika ia berusia sembilan tahun, dan seorang anak
laki-lakimenjadibegitupadausiaduabelas.Menjadifardhubagi
mereka untuk mempelajari prinsip-prinsip, aturan-aturan dan
prinsip-prinsip ini dengan bertanya kepada orang tua, sanak
saudara dan kerabat mereka, serta kenalan. Demikian juga,
seorang kafir yang telahmemeluk Islam untuk segera pergi ke
seorang beragama, ke seorang mufti, dan memperoleh ajaran-
ajaraninidarimereka,yangpadagilirannyaharusmengajarorang
itu, baik secara langsung atau dengan memberinya Islam yang
benarbukusebagaihadiah.Wajarbagikeduabelahpihakuntuk
melakukanbagianmereka,yaitubagiMuslimbaruuntukbelajar,
dan bagi orang yang diminta untuk membantu mereka belajar.
Jikasetelahitumerekahanyamengatakan,“Sangatbagus,sangat
bagus.” dan tidak membantu mereka dengan mengajar mereka
atau dengan memberi mereka buku-buku Islam yang benar,
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mereka akan melanggar perintah fardhu. Seseorang yang tidak
mematuhifardhuakandisiksadalamapiNeraka.Setelahiamulai
mencariorangberagamaataubukuagama,ituakanmenjadiuzur
bagi mereka untuk tidak mempelajari ajaran-ajaran itu sampai
merekamenemukannya. (Sebuah uzur adalah sesuatu,misalnya
alasan,yangmembebaskanseorangMuslimdariharusmelakukan
perintah Islam atau dari harus menghindari larangan Islam.
Karena perintah dan larangan ini telah didiktekan oleh Islam,
demikianpulauzuruntuksemuaperintahIslamdanpelarangan,
sekali lagi, telah ditentukan oleh Islam. Karena sumber untuk
mempelajariperintahdanlaranganIslamadalahbuku-bukuyang
ditulis oleh para ahli Ahl as-sunnat, demikian pula udhr dapat
dipelajarihanyadariparaahliAhlas-sunnatataudaribuku-buku
mereka.HakikatKitabevidariIstanbul,Turki,adalahdepartemen
keuanganIslamsaatinidimanaorangdapatmenemukansemua
bukuyangdibutuhkandalamberbagaibahasa.)
Untuktujuanmembiarkangenerasimudamendengartentang

ajaranIslamyangbenaryangtelahkitabacadandengandemikian
melayani orang-orang di seluruh dunia sehingga mereka harus
mendapatkan kenyamanan dan kedamaian di dunia dan
kebahagiaan tanpa akhir di akhirat, kita akan, insyaAllah,
lanjutkan dengan bisnis kami dalam menerbitkan pilihan dan
tulisan-tulisan berharga dari buku-buku yang ditulis oleh para
ulamaAhlAssunnat.
Doa yang disebut dengan Shalawat tunjina dibawah ini

hendaknya dibacakan untuk mencapai suatu keinginan:
“Allahumma salli ’ala sayyidina Muhammadin wa ’ala al-i-
sayyidinaMuhammadinsalat-an-tunjinabihaminjami’ulahwal-i-
wa-l-afat wa taqdi lena biha jami’al hajat wa tutahhiruna wa
tubellighuna biha min jami’ is-seyyiat wa terfe’una biha a’l-ad-
derejatwatubellighunabihaaqsa-l-ghayatminjami’ilkhayrat-i-fi-
l-hayat-i-waba’d-al-memat.”
Dinyatakan dalam haditsu syarif bahwa sangat berguna

membaca doa Istighfar untuk perlindungan dari segala macam
masalah dan bahaya dan untuk lolos dari bahaya dan serangan
iblisdanmusuh.

Hidup saya datang dan pergi seperti angin yang lewat.
Bagi saya itu tidak lain hanyalah mata yang berkedip.
Haq menjadi saksi: Tubuh adalah tempat tinggal jiwa.
Suatu hari ia akan terbang dari kandangnya, seekor burung
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SURAT KESERATUS DUA PULUH TIGA

Surat Imam Rabbani 'quddisa sirruh' ini ditulis untuk Tahir-i-
Bedahshi. Ini menyatakan bahwa tindakan ibadah nafilah, baik itu
ibadah haji, tidak akan berguna jika  menyebabkan tindakan
ibadah fardhu terlewatkan:
Saudaraku yang bijaksana. Surat berharga yang dikirimoleh

MollaTahir,yangsebersihnamanya,telahtibadisini.Saudaraku!
Hal ini dinyatakan dalam hadits:“Allah Ta’ala tidak menyukai
seorang hamba-Nya yang diketahui menghabiskan waktunya
untuk kesembronoan.” Jikalebihbanyakmelakukanibadahnafila
daripadamelakukanibadahfardhuberarti ituadalahsuatuyang
sia-sia. Karena itu kita harus belajar dengan apa kita
menghabiskanwaktukita.Kitaharustahuapayangsedangsibuk
dengan kita.Apakah kitamelakukan ibadah nafila atau ibadah
fardhu? Sejumlah larangan, haram sedang dilakukan untuk
melakukanhaji nafila.Andaharusberpikir denganbaik! Sinyal
belaka akan dilakukan dengan orang yang bijaksana. Saya
mengirimsalamkepadaAndadanteman-temanAnda.
[DapatdipahamidarisuratinijugabahwaSunnahdariempat

dan lima sholat harian, denganpengecualian sunnat dari namaz
pagi,harusdilakukandenganniyyat(niat)dari(membuat)qadha.]

SURAT KESERATUS DUA PULUH EMPAT

Surat ini, sekali lagi, ditulis untuk Tahir-i-Bedahshi. Wujûb
(wajib) haji tergantung pada ketersediaan dana perjalanan. Pergi
haji tanpa harus mengeluarkan uang untuk perjalanan berarti
membuang-buang waktu di samping tugas-tugas lainnya. Surat
yang diberkati ini menjelaskan fakta ini:
Surat berharga yang dikirim oleh saudaraku Khwaja

MuhammadTahir-i-Bedahshiinitelahtibadisini.Hamd(pujian
dan syukur) dan terima kasih kepadaAllahu ta’ala (atas restu-
Nya)bahwatidakadakelonggarandalamcinta(kamu)untukpara
fakirdanketerikatanpadamereka.Berlama-lamadarihari-hari
perpisahan belum membuka jalan untuk itu (berubah menjadi
buruk). Keadaan kamu ini adalah pertanda kebahagiaan besar.
Wahaisaudarakuyangmencintaikami!kamutelahmemutuskan
untukpergidanmemintaizinkepadakami.Ketikakamiberpisah,
kami mengatakan bahwa mungkin kami akan mendapatkan
berkah karena bergabung denganmu dalam perjalanan. Namun
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istikhrahyangkamibuatsesudahnyatidakmunculdengantanda-
tanda persetujuan. Karena itu belum disimpulkan bahwa
perjalanan ini akan diperbolehkan. Jadi kami berubah pikiran.
Sebelum itu kepergianmu juga belum dianggap dapat disetujui.
Namun kamu begitu antusias ketika muncul bahwa
ketidaksenangan yang jelas telah ditahan. Berangkat (untuk
perjalananitu)adalahsyaratmemilikiuanguntukperjalanan.Jika
seseorangtidakdapatmemenuhikondisiitu,iaakanmenjalankan
waktuyangsia-siadenganpergihaji.[Iniadalahsalahsatusyarat
bagi wajib bagi haji untuk memiliki uang untuk perjalanan.
(Dengan kata lain, di antara syarat-syarat lain yang harus
dipenuhi,adalahwajibbagiseorangMuslimuntukmemilikiuang
sehinggahajimenjadifardhubaginya.)Melakukanhajitidakakan
fardhubagiseseorangkecualidiamemilikiuangyangdibutuhkan
untukperjalananuntukhaji.Jikadiamasihinginnaikhaji(tanpa
uang),diaakanmelakukanhajinafila(supererogatory).Faktanya,
itu bukan tindakan fardhu atau wajib untuk pergi pada umrah.
Artinya, itu adalah tindakan ibadah nafilah. Dan melakukan
tindakan ibadah nafila, pada gilirannya, ketika menyebabkan
penghilangan tindakan ibadah yang jauh atau menyebabkan
pelaku melakukan haram, kehilangan identitasnya sebagai
tindakan ibadah. Itu merosot menjadi melakukan tindakan
berdosa. [Silakan lihat surat kedua puluh sembilan, (yang tidak
memilikiversibahasaIndonesiapadahariini!)]Tidakakantepat
untukmelakukansesuatuyangtidakjauhdenganmengorbankan
mengabaikantindakanyangjauh.Sayamenyatakanfakta-faktaini
dalambeberapa surat saya.Tidakdiketahui apakahkamu telah
menerimanya.Kamimengistirahatkankasuskami.Kamutahuapa
yangharusdilakukandenganyanglain.Wassalam.[Adainformasi
mengenai haji juga dalam surat kedua ratus lima puluh (250),
(yang belum diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia seperti
yangsekarang.)]
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