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Alhamdulillah, akhirnya rencana membuat eBook kumpulan

hasil diskusi dan tanya jawab keagamaan PISS-KTB

terealisasi juga, setelah ide tersebut terbengkalai 1 tahun
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PERSEMBAHAN

Buku ini dipersembahkan bagi seluruh

muslim di dunia.
Semoga

bermanfaat di

dunia dan akhirat.... Aamiin..

Barangsiapa yang dikehendaki Allah

kebaikan padanya, niscaya Dia

memahamkannya
dalam agama.

[HR. Tirmidzi]
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1 MUQODDIMAH

Alhamdulillah, akhirnya rencana membuat eBook kumpulan hasil diskusi dan tanya

jawab keagamaan PISS-KTB terealisasi juga, setelah ide tersebut terbengkalai 1

tahun lebih, meski sudah memiliki perangkat dan software yang dibutuhkan. Namun

dalam penundaan tersebut justru banyak hal positif yang didapatkan, terutama dalam

tambahan materi yang dikumpulkan dalam eBook ini. Sebagaimana diketahui, PISS

KTB adalah group yang berfaham Ahlus Sunnah Wal Jama'ah. Jika terdapat artikel

yang bertentangan dengan faham Ahlus Sunnah Wal Jama'ah dalam eBook ini, maka

hal itu adalah kekhilafan dan keterbatasan kami dalam mendiskusikan dan memilih

referensi dokumen, dan tidak bermaksud menyebarkan faham tersebut. Ambil saja

hikmahnya dan jadikan hal itu sebagai pembanding dari faham Ahlus Sunnah Wal

Jama'ah kita.

Dengan menggunakan satu sumber yang sama, eBook PISS-KTB kali ini dibuat dalam

berbagai format, namun dengan isi dan sistematika yang sama persis. Format tersebut

adalah :

§ CHM untuk sistem operasi Windows, kelebihannya ringan dan aman dari inveksi

virus. Untuk sistem operasi lain bisa menggunakan CHM Reader

§ EXE untuk sistem operasi Windows juga, kelebihannya memiliki fasilitas dan

tampilan yang relatif lebih sederhana dan ringan, namun relatif lebih mudah

terserang virus dibandingkan format lain.

§ PDF untuk semua sistem operasi yang memiliki PDF Reader, termasuk

Symbian, Blackberry, Android dan iOS. Format ini bisa dengan mudah dicetak

menjadi buku manual jika diperlukan, hubungi percetakan yang menawarkan

PRINT ON DEMAND (POD) terdekat.

§ EPUB untuk smartphone yang memiliki ePUB Reader, termasuk Symbian,

Blackberry, Android dan iOS.

§ HTML untuk semua sistem operasi yang memiliki browser html, termasuk

smartphone. Tampilannya lumayan bagus dibanding format lain.

Harapan kami, semoga eBook ini bisa bermanfaat bagi para kyai, ustadz,

penceramah, santri, da'i, takmir masjid, aktifis pemuda muslim, siswa, mahasiswa dan
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3MUQODDIMAH

juga masyarakat umum pecinta ilmu. eBook ini bisa menjadi perpustakaan pribadi

untuk mendalami ilmu agama sekaligus untuk membantu mempercepat menjawab

masalah dan pertanyaan keagamaan yang sering timbul dalam masyarakat. Aamiin...

Indonesia, 01 Muharam 1434

alifjuman@facebook.com
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1.1 Tentang PISS-KTB

Group facebook ini bernama PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH – KTB, selanjutnya

disebut dengan PISS-KTB. KTB merupakan kependekan dari Kenapa Takut Bid’ah.

Apa Beda PISS - KTB dibanding dengan grup yang lain yang juga punya visi - misi

sama ?

PROLOG

Pada mulanya berdirinya PISS – KTB adalah atas inisiatif member yang tergabung

pada grup KTB untuk membuat grup yang bernama “Dukung Peluncuran EBOOK

Kenapa Takut Bid'ah ?” Awal berdirinya grup ini kami tidak tahu persis. Hasil

investigasi kami menemukan bahwa postingan awal terjadi pada 26 Januari 2010/10

Shafar 1431 jam 11:19.

Pada perjalanannya grup ini mengalami dinamika dan akhirnya vokus pada diskusi

keagamaan dengan sangat menghindari debat. Kemudian terpikirlah untuk mengubah

nama grup sesuai dengan visi dan misinya. Setelah diadakan jajak pendapat

muncullah usulan nama Pustaka Ilmu Sunni Salafiyah – KTB, dari member “Linda Umi

F'two”.

Sehari kemudian, tepatnya tanggal 24 Februari 2010/09 Rabi'ul Awal 1431 jam 11:07,

nama ini dikukuhkan menjadi nama grup.

Seiring perkembangan fasilitas dan kemampuan yang ditawarkan FB maka pada

tanggal 09 Maret 2011/03 Rabi'ul akhir 1432 PISS–KTB beralih dari format grup versi

lama dengan mendirikan grup versi baru yang lebih fleksibel, tanpa mengubah

satupun visi misi yang diusungnya. Dan semua anggota grup yang lama pindah ke

grup yang baru nyaris tanpa sisa.

Untuk melengkapi identitas grup maka pada bulan Juli - Agustus 2001 (pas bulan

Ramadhan), diadakan sayembara pembuatan LOGO Grup berhadiah pulsa

100.000,00 , dan pada bulan Syawal telah ditetapkan logo dan pemenangnya,

berdasarkan polling dari member dan juri admin sendiri.

> Jadi berdirinya PISS - KTB mirip dengan berdirinya pesantren di dunia nyata, di

mana pesantren dibangun didahului dengan keberadaan santri yang mengaji kepada

kiai, bukan sebaliknya yakni pesantren dibangun dengan harapan ada santri yang

ngaji. (kayaknya ini tidak dimiliki oleh sebagian grup)

> Karena berangkat dari hasil kumpul-kumpul maka sampai saat ini tidak satupun

yang merasa sebagai pemilik tunggal PISS, (dan ini beda dengan sebagian grup yang

dengan jelas, ini milik sianu, dan ini milik sifulan)
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> Dengan tidak identiknya grup dengan nama seseorang, maka semua member yang

turut aktif tidak merasa sedang membesarkan nama seseorang. Dan jika kemudian

ada yang jadi "selebritis" seperti Mbah Jenggot II dan yai Masaji Antoro, kami rasa

memang karena kiprah mereka berdua yang dengan tanpa lelah dan ikhlas melayani

member.

Oleh karenanya kami dulu sangat tidak setuju ketika alamat Mbah Jenggot akan

dijadikan sekretariat PISS, karena khawatir PISS malah identik dengan pribadi

tertentu.

Dan semoga ini bisa dipertahankan sampai kapanpun dan membawa manfaat sampai

kepada anak cucu kita.

Tentang Anggaran Dasar Group PISS-KTB

ANGGARAN DASAR PUSTAKAILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB (PISS-KTB)

BAB I

NAMA, WAKTU, KEDUDUKAN DAN LOGO

Pasal 1

Nama

Group facebook ini bernama PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH–KTB, selanjutnya

disebut dengan PISS-KTB. KTB merupakan kependekan dari Kenapa Takut Bid’ah.

Pasal 2

Waktu

PISS-KTB didirikan di facebook pada tanggal 9 Maret 2011 untuk jangka waktu yang

tidak ditentukan.

Pasal 3

Kedudukan

PISS-KTB berkedudukan sebagai group keagamaan (Islam) di facebook (dunia

maya)

Pasal 4

LOGO
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Gambar pena kayu = Melambangkan kesederhanaan dan tradisi

Gambar api = Semangat yang membara untuk nasyrul ilmi menegakkan agama Allah

Gambar pena dan folder = Ikon pustaka digital

Gambar Bintang putih tertulis = PISS-KTB menghasilkan wacana keagamaan yang

suci

Huruf F = Lambang PISS-KTB sebagai grup facebook

Gambar siluet orang = Simbol grup yang aktif berdiskusi 24 jam

Gambar segi 8 = Simbol nuansa islami universal

Warna hijau = Lambang kesuburan dan salah satu warna kesukaan Nabi

Warna kuning = Melambangkan keemasan referensi kitab kuning mu'tabaroh

Bentuk kotak warna kuning = Pembatasan lingkup sebagai islam sunni salafiyyah

Warna Hijau muda di atas huruf i (ilmu) PISS = Melambangkan ilmu yang bersinar

menyejukkan

BAB II

ASAS, STATUS, VISI DAN MISI

Pasal 5

Asas

PISS-KTB berasaskan Islam dengan rincian sebagai berikut:

(a). Bidang Aqidah Ahlus Sunnah wal Jama’ah berdasarkan Madzhab Asy’ariyah dan

Maturidiyah.

(b). Bidang Fiqh berdasarkan 4 Madzhab.

(c). Bidang Tashawuf berdasakan Imam Junaid Al-Baghdadi dan Imam al-Ghazali.
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Pasal 6

Status

PISS-KTB berstatus sebagai group yang ada di fecebook yang bergerak dalam bidang

dakwah keislaman dan dapat bekerja sama dengan group atau lembaga-lembaga

dakwah lainnya yg memiliki faham ASWAJA.

Pasal 7

Visi

PISS-KTB mempunyai visi mewujudkan masyarakat Islam yang damai sebagai

implementasi dari “Rahmatan Lil-‘Alamiin”

Misi

(a). PISS-KTB mempunyai misi dakwah islami yatiu mengajak manusia ke jalan Allah

dengan hikmah dan argument yang baik berdasarkan paham Ahlus Sunnah wal

Jama’ah

(b) Menjadikan PISS-KTB sebagai salah satu wadah belajar keilmuan Islam dan

sarana mempereratukhuwah Islamiyah diantara kaum Muslimin

BAB III

FUNGSI

Pasal 8

Fungsi Lembaga

PISS-KTB dalam dakwahnya adalah group keislaman dan pangabdian kepada

masyarakat:

1. Mempersiapkan generasi umat Islam yang dilandasi ilmu dan akhlaqul karimah.

2. Menjadikan facbook sebagai salah satu wahana pelestarian dan pengembangan

nilai-nilai islami.

3. Mempertebal keimanan, meningkatkan ketaqwaan, dan memelihara keislaman

4. Mengembangkan amaliyah yang dilandasi ilmu dan akhlaqul karimah

5. Melaksanakan transformasi nilai-nilai Islam kepada masyarakat melalui dunia maya

maupun nyata

BAB IV
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KEANGGOTAAN

Pasal 9

Keanggotaan

1.Anggota PISS-KTB adalah seluruh kaum Muslimin yang menjadi member group

ataupun yang belum.

2.Anggota diperkenankan memasukkan teman digrup Piss-ktb tanpa batas.

3.Admint berhak menghapus dan mengeluarkan anggota dari grup bagi anggota yang

tidak mentaati peraturan gruop setelah melalui musyawarah dewan admint.

Pasal 10

Hak dan Kewajiban Anggota

1. Semua anggota berhak bertanya dan mendapat jawaban dari admin atau member

yang lain.

2. Postingan / pertanyaan harus memakai bahasa Indonesia yang baik dan benar dan

tidak terlalu banyak singkatan, bila ingin diprioritaskan untuk mendapat respon dan

jawaban, khususnya dari admin.

3. Isi postingan bisa berupa informasi keislaman "sunni" dan pertanyaan, utamanya

masalah fiqih keseharian.

4. Bila postingan tidak mendapat respon / jawaban, atau belum terjawab tuntas,

member boleh "menyundul" dalam batas kewajaran.

5. Pertanyaan seyogyanya diawali salam secara sempurna, "Assalamu'alaikum..."

dilarang menyingkat salam (seperti ass, asqum, askum dll).

6. Bila postingan pertanyaan sudah terjawab dengan tuntas atau pemosting sudah

merasa puas, hendaknya pemosting mengucapkan terimakasih dan menyarankan

pembungkusan (dokumentasi soal-jawab).

7. Postingan dilarang berisi:

- Kata-kata yang berbau penghinaan, kekerasan dan pornoaksi

- Nama terang seseorang atau organisasi

- Ajakan tantangan atau debat

- Iklan/promo sebelum menghubungi admin / bagian promosi
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- Curhat pribadi dan perjodohan

- Pertanyaan nyleneh sekedar membuat bingung admin dan member

8. Jawaban atau komentar tidak boleh menyimpang dari faham ahlus sunnah wal

jama'ah, dan jika mampu sebaiknya disertai referensi dan 'ibaroh kitab madzhab

empat.

9. Member wajib menjaga ketenangan PISS - KTB dengan tidak memposting /

berkomentar yang tidak sopan atau menimbulkan perdebatan atau hal-hal yang di luar

VISI MISI grup

10. Postingan yang melanggar aturan akan segera diperingatkan atau dihapus,

langsung maupun tidak langsung.

BAB V

ADMIN PISS – KTB

DESKRIPSI, TUJUAN, TUGAS, FUNGSI & PENGANGKATAN

Pasal 11

Deskripsi

Admin adalah seorang yang memiliki akun di Facebook, dan kemudian menjadi/

diangkat menjadi pengurus oleh Pengurus Inti PISS –KTB, dengan

mempertimbangkan berbagai aspek yang mendukung, dan selanjutnya bertugas

sesuai dengan bidang kerja & fungsi yang dijelaskan pada pasal 13.

Pasal 12

Tujuan

Memunculkan potensi dari setiap individu yang ada di jajaran ke Adminan, dan juga

anggota grup yang memiliki potensi berupa potensi ilmiah, maupun potensi ke-ahlian

yang lain untuk dimunculkan menjadi admin di Grup PISS – KTB. Dimana setiap

individu berpotensi tersebut adalah alumni pesantren, madrasah, perguruan agama

islam, atau yang lain.

Pasal 13

Tugas & Fungsi

Fungsi Admin adalah untuk saling membantu memberikan jawaban, masukan, dan

saran, atas pertanyaan, pernyataan, dokumentasi dan juga menjadi moderator atas

segala pembicaraan yang ada di Grup inti PISS – KTB. Juga membantu
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terselenggaranya segala kegiatan operasional & pengelolaan, serta koordinasi Grup

PISS – KTB baik di Dunia maya, juga di Dunia nyata berdasarkan unit kerjanya

masing-masing.

Pasal 14

Peraturan Keadminan

1. Setiap admin harus bisa menjaga kode etik dan nama baik PISS–KTB.

2. Setiap admin diperkenankenankan untuk memberikan pertanyaan dan atau

memberikan jawaban atas persoalan yang ditanyakan oleh anggota grup.

3. Setiap admin yang mengetahui ada penyimpangan dari ketentuan yang ada di

dalam ADRT grup, maka bisa segera menghapus postingan yang menyimpang

tersebut dengan memberikan peringatan melalui inbox atau pada wall / posting

anggota yang bersangkutan terlebih dahulu.

Pasal 15

Pengangkatan

1. Admin Pendiri: yaitu admin yang menjadi admin tanpa pengangkatan, karena yang

bersangkutan adalah sebagai pendiri grup.

2. Admin Kehormatan : yaitu admin yang diangkat menjadi admin sebagai

penghormatan terhadap maqam dari orang yang bersangkutan di dunia nyata &

maya.

3. Admin harian : adalah admin yang diangkat berdasarkan sistem kompetisi dengan

mempertimbangkan volume aktifitas dan kepeduliannya di grup PISS–KTB, baik aktif

dalam menjawab persoalan diniyah yang ditanyakan member, ataupun membantu

terselenggaranya segala kegiatan operasional & pengelolaan grup.

Admin harian dipilih dan diangkat dari member PISS – KTB yang aktif menjawab

pertanyaan, namun terlebih dahulu dimasukkan ke grup “Dapur Koordinasi Piss KTB”.

Yang berhak mengangkat dan memberhentikan admin harian adalah Admin Pendiri

atau Admin Kehormatan dengan mengacu kepada peraturan keadminan dan

mempertimbangkan berbagai masukan dari anggota grup Dapur Koordinasi Piss

KTB.

Pasal 16

Penon-aktifan

Admin akan di non-aktifkan dari jajaran keadminan jika :
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a. Admin bersangkutan tidak lagi aktif melaksanakan tugasnya (menjawab

pertanyaan) di grup dalam kurun waktu maksimal 1 bulan tanpa pemberitahuan

kepada admin yang lain melalui grup Dapur Koordinasi Piss KTB. Dan dia berhak

untuk dikembalikan kepada posisi semula sebagai admin bila telah kembali aktif

menjalankan tugasnya minimal selama 2 pekan.

b. Admin bersangkutan tidak lagi aktif melaksanakan tugasnya (menjawab

pertanyaan) di grup dalam kurun waktu lebih dari 1 bulan tanpa/dengan

memberitahukan kepada admin yang lain melalui grup Dapur Koordinasi Piss KTB.

Dan dia berhak untuk dikembalikan kepada posisi semula sebagai admin bila telah

kembali aktif menjalankan tugasnya minimal selama 2 pekan.

c. Admin bersangkutan berdasarkan inisiatif sendiri meminta untuk di non aktifkan

d. Admin yang bersangkutan telah melanggar kode etik dan atau peraturan keadminan

dengan telah diberikan peringatan atau tidak

e. Dalam keadaan darurat Admin Pendiri dibantu Admin Kehormatan bisa mengambil

tindakan taktis dengan mengangkat atau membekukan jajaran admin. Misalnya ketika

banyak terjadi penghapusan postingan tanpa ada admin yang mengaku maka

sebagian besar admin akan dinon-aktifkan untuk pemulihan situasi.

BAB VI

PERATURAN TENTANG DOKUMENTASI DAN PENGCOPYAN

Pasal 17

Penyuntingan Dokumen

Penyuntingan Dokumen hanya dapat dilakukan oleh atau atas izin Admin. Member

yang kedapatan menyunting dokument bisa mendapatkan sanksi dikeluarkan dari grup

setelah mendapatkan peringatan dari admin melalui inbox.

Pasal 18

CoPas (Copy Paste) Dokumen

Copy Paste Dokumen dapat dilakukan oleh setiap member Group dengan ketentuan

sebagai berikut:

1. Setiap Dokumen yang diCoPas (Copy Paste) dan dijadikan referensi jawaban,

harus menyertakan Link dokumen yang dimaksud.

Contoh :

Definisi siwak yg disunnahkan Rosul. http://www.facebook.com/home.php?
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sk=group_196355227053960&view=doc&id=203178029705013

Hal tersebut bermaksud agar orang yang ingin mengetahui dokumen yang dimaksud

dapat dengan mudah mencarinya.

2. Setiap Dokumen yang diCoPas (Copy Paste) dari Dokumen PISS-KTB dan

disebarakan pada Web/Blog orang lain tidak diperbolehkan memungut biaya atau

dengan kata lain “DILARANGUNTUKDIPERJUAL BELIKAN”.

3. Setiap member diperbolehkan mengcopy dokumen TANPA menambah atau

mengurangi kalimat yang ada pada dokumen yang akan atau sudah dicopy.

4. Setiap member diperbolehkan mengcopy dokumen TANPA merubah isi (kalimat),

maksud dan tujuan dari dokumen yang dicopy.

Contoh :

Di dokumen tertulis kalimat “Yusannu (disunnahkan)” dirubah menjadi “Yahrumu

(diharamkan).

Karena hal tersebut akan merubah makna, maksud dan tujuan dari hukum yang sudah

ditetapkan pada suatu masalah.

5. Setiap Dokumen yang diCoPas (Copy Paste) pada Word (member bermaksud

menjadikannya sebuah buku/jilid), maka buku tersebut harus diberi judul dengan

menyertakan kata PISS-KTB.

Contoh :

“TANYA JAWAB MASALAH KEAGAMAAN ala PISS-KTB (Pustaka Ilmu Sunni

Salafiyah – Kenapa Takut Bid’ah)”.

6. Setiap Dokumen yang diCoPas (Copy Paste) pada Word (dijadikan sebuah buku/

jilid), hanya dapat dijadikan sebagai milik pribadi atau dengan kata lain “DILARANG

UNTUK DIPERJUAL BELIKAN”.

7. Jika ada kalimat yang janggal pada isi dokumen yang akan atau sudah dicopy,

harap konfirmasikan terlebih dahulu kepada Admin (telitilah dulu sebelum mengcopy).

BAB VII

REKENING BANK GROUP PISS-KTB

NAMA REKENING : TAHAPAN BCA KCP KUSUMA NEGARA (DIY)

NOMORREKENING : 8465-0360-41
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a/n : TITIK HARTATI

d/a: Group : http://www.facebook.com/groups/piss.ktb/

e-mail : piss_ktb@yahoo.com

Website : http://www.piss-ktb.com/

TANGGAL PEMBUKAAN REKENING :

Senin, 22 Ramadlan 1432H/22 AGUSTUS 2011M

Pasal 19

SUMBER DANA

Dana yang masuk pada rekening bersumber dari INFAQ / SHODAQOH seluruh

Member maupun Non Member, juga Dana lain yang sifatnya tidak mengikat.

Pasal 20

PENYIMPANAN & PENGIRIMAN DANA

Dana yang ada baik berupa Donasi (Infaq / Shodaqoh) maupun Dana lain harus

(hanya bisa) dimasukkan / dikirimkan melalui Rekening yang telah ditetapkan oleh

Dewan Admin, untuk kemudian disimpan pada Rekening yang sama.

Pasal 21

TUJUAN

Pembukaan rekening bertujuan sebagai :

1. Fasilitas dan Media penyaluran Infaq atau Shodaqoh bagi member dan atau non

member yang ingin menyisihkan sebagian rizqinya untuk menunjang operasional

Group dan kegiatan sosial lainnya yang sifatnya tidak mengikat.

2. Fasilitas dan Media bagi member dan atau non member yang melakukan berbagai

jenis akad yang melibatkan adanya transaksi keuangan dengan Grup PISS-KTB.

Pasal 22

PENGELOLAAN DANA

Dana yang sudah masuk pada rekening akan dikelola sesuai dengan kebutuhan dan

atau usulan dari member yang selanjutnya disetujui oleh Dewan Admin melalui

musyawarah internal.

Notes :
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Demi kelancaran dan tertibnya penerbitan (Posting Wall) dan transparansi tentang

keluar masuknya dana yang akan di Posting diwall Group, maka diharapkan bagi

member dan atau non member yang sudah mentransfer dana segera

menginformasikan melalui SMS Centre nomor yang tertulis dibawah ini:

Bendahara I : 085743346147 (Titik Hartati)

BAB VIII

Pasal 23

SPACE IKLAN

Member bisa mengiklankan produknya dengan syarat:

1. Menghubungi bagian periklanan PISS_KTB (Ayda Az-zahra), sambil melampirkan

iklan dan promo atau link-nya.

2. Mengisi rekening PISS-KTB minimal Rp.10.000 untuk sekali posting

3. Promo dan iklan akan ditampilkan oleh akun sie periklanan atau admin setelah

mendapat persetujuan.

4. Pengiklan boleh menyundul iklan dan promo dalam batas kewajaran.

5. Hal-hal yang ditimbulkan akibat adanya iklan yang dimaksud, di luar tanggung

jawab PISS-KTB (PISS-KTB tidak bertanggung jawab jika kemudian ada masalah

dalam transaksi antara pengiklan dengan customer).

6. Produk Iklan dan Promo harus sesuatu yang halal/ diperbolehkan

7. Isi Iklan promo tidak boleh bertentangan dengan faham ASWAJA

8. Iklan dan Promo yang tidak menaati aturan, akan segera dihapus

Lain-lain

Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diatur berdasarkan

musyawarah pengurus PISS-KTB.

TTD

Segenap Pengurus

Tentang Rekening Donasi Group PISS-KTB

NAMA REKENING : BCA KCP KUSUMA NEGARA (DIY)
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1.2

NOMORREKENING : 8465-0360-41 a/n : TITIK HARTATI

atau

Bank BRI cabang Wukirsari

No.Rek. : 744601000488536 a/n: Andri Atma

atau

MENGISI PULSA XL KE NOMOR 0878-3999-8528

Bagi pengguna XL malah lebih simpel, karena bisa langsung mentransfer pulsa anda

dengan cara sms ke 168 dengan format: bagi [spasi]087839998528 [spasi] 1500

Transfer pulsa via XL ini tersedia nominal 1500, 3000, 10000, 25000, 50000, dan

100000

Nantinya pulsa yang masuk akan diuangkan dan digunakan untuk kemaslahatan

PISS-KTB sesuai yang termaktub pada AD/ART

FAQ : Tentang Sistem Musyawarah Group PISS-KTB

Perkenankanlah kami merespon sejumlah keluhan dan tanggapan yang sering

terlontar dari member mengenai alur musyawarah di Piss. Penjelasan ini akan

dirangkai dalam bentuk Q&A (tanya-jawab). Semoga bisa turut membantu

melapangkan kejanggalan di hati kita.

Q: Siapakah sebenarnya para mujawwib di Piss?

A: Para admin dan setiap member bisa menjadi mujawwib. Setiap jawaban terbuka

kemungkinan untuk dimusyawarahkan

sehingga tercapai kesepakatan bersama. Sebagai perbandingan metode koreksi

bersama ini juga menjadi pedoman penulisan materi Wikipe***.

Q: Apakah jawaban itu bisa dipertanggungjawabkan?

A: Lihatlah keakuratan referensinya. Untuk mudahnya, setiap jawaban yang disetujui

banyak pihak lebih dimungkinkan benar.

Q: Bagaimana membedakan jawaban yang setengah matang dengan jawaban yang

serius?

A: Bila jawaban itu siap didokumentasikan dengan kode kata ‘bungkus’ berarti sudah

selesai dimusyawarahkan.

Q: Siapa para admin Piss dan apa peranannya?

A: Pihak admin lebih suka berada di belakang layar. Peranannya beraneka ragam
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seperti sie dokumentasi, mujawwib, keuangan, IT, dll.

Q: Apa belajar di Piss tidak dikatakan belajar tanpa sanad?

A: Jangan berpikir hitam-putih. Piss tidak otoriter dengan merampas hak belajar

seseorang. Ikutilah musyawarah di Piss dengan tetap mengaji pada ustadz/kyai anda.

Bicarakan dengan beliau apa yang anda peroleh di sini. Belajar di Piss layaknya

masuk ke perpustakaan membaca buku. Dan buku-buku yang anda baca di Piss

ditulis oleh orang-orang yang insya Allah memiliki kualitas dan rantai keilmuan yang

jelas.

Q: Kenapa pertanyaan saya sering diabaikan di grup ini?

A: Faktor terbesar adalah karena wallnya tenggelam. Bila memposting jangan lupa

untuk di-bookmark dan jangan bosan disundul bila belum terjawab. Beberapa

mujawwib kadang juga mem-bookmark dan menjawab pertanyaan 2-3 hari lalu yang

telah ditandainya.

Q: Kenapa berdebat di Piss tidak diperbolehkan padahal penting untuk melatih daya

pikir?

A: Berdebat dilarang. Yang diperbolehkan adalah berdiskusi. Kedua hal ini serupa dan

yang membedakan adalah niat dan cara penyampaiannya. Yang satu memancing

emosi dan yang lainnya memancing gairah belajar.

Q: Bolehkan mendiskusikan aliran lain seperti waha** atau syi** di Piss?

A: Tidak boleh. Bukan persoalan benar-salahnya melainkan Piss sejak awal telah

difokuskan untuk diskusi syariah. Hanya sesekali saja pihak admin akan membuatkan

catatan bertema sektarian sekedar sebagai pengetahuan dan mawas diri. Bila ingin

lebih memperdalam diskusi antar aliran silakan lakukan di grup lain.

Demikian harap dimaklumi dan kerjasamanya untuk mentaati AD/ART PISS-KTB.

Salam ukhuwwah.
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2

2.1

2.1.1

AL-QUR'AN

Bab ini berisi dokumen tanya jawab dan diskusi tentang hal-hal yang berkaitan dengan

Al-Qur'an.

TAFSIR

Bab ini berisi dokumen tanya jawab dan diskusi tentang hal-hal yang berkaitan dengan

Tafsir Al-Qur'an.

0520. Pengertian Ahli Kitab ( Kaitan Dengan Nikah Lintas Agama )

PERTANYAAN :

Muhammad Alatas

Assalamualaikum Wr Wb, afwan bisa minta tolong penjelasannya/tafsirnya surah al

maidah ayat 5, sama asbabun nuzulnya ayat tersebut ?

JAWABAN :

Masaji Antoro

WaalaikumSalam Wr Wb.

eeji & e-dis: --ewes : --ei : : ?-segal: j-i:

*is: ; - : - :: , : , -ei : : , e-di:

&-el 3 : , : 4 - Ai 9uju : :

Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang

yang diberi Al Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal pula bagi mereka. (Dan

dihalalkan mengawini) wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita

wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang

orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar maskawin

mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula)

menjadikannya gundik-gundik. Barang siapa yang kafir sesudah beriman (tidak

menerima hukum-hukum Islam) maka hapuslah amalannya dan ia di hari akhirat

termasuk orang-orang merugi. (QS. 5:5).

•ual 9 - 4- w: -u-J & G-3.J 92ue le *,- w Jw : -

Setelah Allah Taala menjelaskan tentang hal-hal yang di halalkan dan di haramkan

bagi orang2 Mukmin (lihat ayat sebelumnya) kemudian Allah menjelaskan tentang

makanan dan wanita-wanita yang halal bagi orang-orang mukmin. Tafsiir Ibnu Katsir

III/39].
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Ada dua POINT penting dalam bahasan ayat ini:

J9- - - 4 -- - - J -S A : - J-> - 9ual -se: :u :

- J-> - - 4 --- - - J- ut :

Tafsir Baghowi QS Almaidah ayat 5

& 9ual -se: - S J- -uš Jai :us : ) & J- -uS sisi eau awes ) : Jw 4:

- - 4 - ) - - J -S A-9 -- J->)

J-> -l: : , -, -- (- - 4 - ) - -- - J- & ve

4-3.

:U-a, : - ;- - - - - -,- 9ua :u J: S : Je-u e : , : :,

>>J --- S!.

>3a- J: Jú A3.

4-3 J>: N A}\: 3 JLă) J:; -A: -u$J Jai J:- J- J>> J* Ji : Jaéu:J -al°3.

1. Yang dimaksud disini adalah daging semebelihan orang2 Ahli Kitab (Yahudi,

Nasrani dan orang2 yang masuk agama mereka) dihalalkan bagi orang2 mukmin saat

sebelum terutusnya Nabi Muhammad SAW, sedangkan daging semebelihanorang2

Ahli Kitab (Yahudi, Nasrani dan orang2 yang masuk agama mereka) setelah di

utusnya Nabi Muhammad menjadi Nabi maka tidak halal. [Tafsir Khozin II/14].

2. Point yang kedua ini masih berhubungan dengan pertanyaan Kakang kemarin yang

sebenarnya andaikan salah satu referensi rujukan kitab kemarin telah Kakang buka,

mungkin tidak akan ada lagi pertanyaan ini, Hehe

e-' u- rasul da. Qi S: -A,-: 9 - 3: S Ji-' - sual; -se & J>> -s

e-J 0 - ) -5 - Jau e2 3'-> -+')

Pemeluk agama yahudi dan Nasrani setelah terjadinya perubahan, maka lelaki muslim

tidak boleh menikahi wanita2 merdeka dan bersetubuh dengan budak2 mereka karena

mereka telah masuk dalam agama yamg bathil seperti hukumnya orang muslim yang

murtad. [AIMuhaddzab |||44].

J:;- : : JA; ; ; 98; - e: : - regsi sual; 3: Si : A : Ja:
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& -3 ° : Bl° :u :: &J : :e,: : 3-13 -s: 3: : JA,- : :

:: *J: : , 3 : : :J- & - : : J- se:

>: , : --us 3: j-ju

J- - -l°: A : - 3 : 3 assi : J- & JA, : :

::us J: :ju ey, Jiu- : : Bi G- ejéJ: J: : Bi-:

3 Ju-223 - - - seo; - - - - - - - - -

-esi si: , : I64 : Sze J 14 S &Si: : a;- aku, yai -esi jalu

: : e: JA,- : ss- uu : - S -edis :u: SS;

- : :S : 3 e : , : J: & : Bles & Bi: Si: :u Ca-l

2 sa: : : , 3 jua:

#2 : :S : - : 0: S; : : J: : Si 9u:

s: : - ; ; ; : -- suas: ; Jea 0 ° :3 Ja: u: Si: &ju Cara";
* 2 : z

: : :

s:S: :us j:S : : :ua di jeju ey, e :u 4-h: :u: ; : u:

dulu:Se:: uju : Se : :u.J SS :ju

sual; 3: 3 -ei Jai: :

Ahli Kitab terbagi atas:

1. BAN| |SRAEL

Adalah mereka yang keturunan Nabi Ya'qub bin Ishaq bin Ibrahim AS. setiap

keturunannya yang masuk di Agama Nabi musa as masuk juga sebagiannya di agama

nabi Isa AS (kala itu), mereka ada dalam agama yang benar (diakui hak2 mereka

dengan penarikan pajak sebagai jaminan keselamatanya dan hukum menikahi dan

makan daging sembelihannya halal)

2. SELAIN BAN| |SRAEL

Mereka terbagi atas:

A. Sekelompok orang yang yang masuk nasrani sebelum terjadinya perubahan kitab,

seperti orang RUM, hukumnya seperti orang2 Bani israel.

B. Sekelompok orang yang masuk Nasrani setelah terjadinya perubahan, mereka tidak

berada pada kebenaran dan tidak berpegang pada kitab yang akurat maka tidak diakui

hak2 mereka dengan penarikan pajak sebagai jaminan keselamatanya dan hukum

C 2013 www.piss-ktb.com



21AL-QUR'AN

2.1.2

menikahi dan makan daging sembelihannya tidak boleh

C. Sekelompok orang yang diragukan apakah dia masuk nasrani setelah terjadi

perubahan/belum seperti orang2 nasrani arab, bani wajj, fihr, dan tsa'lab maka

sahabat umar ragu2 memutusinya, kemudian bermusyawarah dengan para shohabat

diakui hak2 mereka dengan penarikan pajak sebagai jaminan keselamatanya tapi

hukum menikahi dan makan daging sembelihannya tidak boleh. [ KITAB AL-HAWY

AL-KABIIRIX/572].

Bayangkan,, berarti orang nasrani yang sekarang berarti masuk dibagian yang mana ?

Apakah boleh kita menikahi mereka ?

0144. Sekelumit Tentang Tafsir Hamdalah

PERTANYAAN :

Hady Wantoro

Mohon uraikan Tafsir atas makna "Pujian" dalam rangkaian kata Alhamdu Lillah ??

JAWABAN :

Masaji Antoro

Waalaikumsalam wr wb.

•• Tafsir Hamdalah "sikap saat memuji dan dipuji" ••

Alhamdu-lillahi Rabb al-‘alamin “Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam” (QS. Al

Fatehah : 2)

HAMDU: Menurut bahasa arab berarti “Pujian yang sempurna”

...Pujian kebalikannya celaan, lebih umum artinya ketimbang "syukur" karena syukur

atau terima kasih adalah sebuah ungkapan sebagai balasan atas kenikmatan yang

telah diterima seperti ungkapan "aku berterima kasih atas kebaikannya" sedangkan

pujian bisa terjadi atas dasar sekedar kekaguman semata "aku memuji

ketampanannya, ikmunya, pribadinya dll."

Diberi tambahan “Al” berfaedah sebagai “Istighroq lil-jins” artinya mencakup segala

jenis pujian yang bila dijabarkan bentuknya ada empat macam :

1. Qodim ‘ala Qodim (Pencipta terhadap Dirinya Sendiri) maksudnya adalah Allah Swt

memuji kepada Dirinya Sendiri, hal ini Adalah patut, karena yang pantas sombong

hanya Allah Swt semata , makhluk ciptaanya tidaklah pantas menyombongkan diri.

Hal ini banyak terdapa dalam Al-Qur’an , terutama saat menerangkan tentang Asmaul
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Husna.

2. Qodim ‘ala Huduts (Pencipta memuji terhadap makhlukNya) maksudnya adalah

Allah memberikan penghargaan atau meningkatkan derajat kepada mahlukNya .

Contohnya saat Isro’ Mi’roj Rosululloh Saw . “Innalloha wa malaaikatahu yusolluna

alannabiyyi…” ,Artinya “Sesunggahnya Allah SWT dan para malaikatnya

menyampaikan salam kepada Nabi (Muhammad SAW)….”

3. Huduts ‘ala Qodim (Mahluk terhadap Pencipta) maksudnya kita sebagai mahluk

wajib memuji kepada Allah SWT , Hal ini pasti kita lakukan saat melakukan sholat

atau berdoa.Hal ini telah di contohkan oleh Rosululoh saat beliau melihat segala hal

yang beliau senangi, beliau selalu mengucapkan hamdalah.

4. Huduts ‘ala Huduts (Makhluk terhadap makhluk) maksudnya kita sebagai mahkluk

diperbolehkan untuk memuji atau memberikan penghargaan kepada orang lain

sesama makhluk.

Karena di antara fenomena umum yang kita temui dalam kehidupan sehari-hari,

adalah fenomena pujian.

Secara garis besar, pujian bisa diklasifikasikan dalam 3 bentuk:

1.Pujian yang diucapkan untuk menjilat,

2.Pujian yang sifatnya hanya basa-basi belaka,

3.Pujian yang diucapkan sebagai ekspresi kekaguman.

Bila disikapi secara sehat dan proporsional, pujian bisa menjadi modal positif yang

dapat memotivasi kita agar terus meningkatkan diri. Namun, kenyataannya, pujian

justru lebih sering membuat kita lupa daratan, lepas kontrol, dan seterusnya. Semakin

sering orang lain memuji kita, maka semakin besar potensi kita untuk terlena, besar

kepala, serta hilang kendali diri. Padahal Allah Swt. mengingatkan dalam firmanNya:

"Maka janganlah kamu menganggap dirimu suci. Dialah yang paling mengetahui siapa

orang yang bertakwa.” (Qs. Al-Najm; 32).

Agar dapat menyikapi pujian secara sehat, Nabi Saw. memberikan 3 kiat yang sangat

menarik untuk diteladani:

1. Selalu mawas diri supaya tidak sampai terbuai oleh pujian yang dikatakan orang.

Oleh karena itu, setiap kali ada yang memuji beliau, Nabi Saw. menanggapinya

dengan doa: “Ya Allah, janganlah Engkau hukum aku karena apa yang dikatakan oleh

orang-orang itu.” (HR. Al-Bukhari) Lewat doa ini, Nabi Saw. mengajarkan bahwa pujian

adalah perkataan orang lain yang potensial menjerumuskan kita. Ibaratnya, orang lain

yang mengupas nangka, tapi kita yang kena getahnya. Orang lain yang melontarkan

© 2013 www.piss-ktb.com



23AL-QUR'AN

ucapan, tapi malah kita yang terjerumus menjadi besar kepala dan lepas kontrol.

2. Menyadari hakikat pujian sebagai topeng dari sisi gelap kita yang tidak diketahui

orang lain. Karena, sebenarnya, setiap manusia pasti memiliki sisi gelap. Dan ketika

ada seseorang yang memuji kita, maka itu lebih karena faktor ketidaktahuan dia akan

belang serta sisi gelap kita miliki. Hal ini bukan berarti kita boleh memelihara sisi gelap

tersebut, tapi jadikan sisi terang kita sebagai modal untuk menerangkan hati. Oleh

sebab itu, kiat Nabi Saw. dalam menanggapi pujian adalah dengan berdoa: “Dan

ampunilah aku dari apa yang tidak mereka ketahui (dari diriku)”. (HR. Al-Bukhari)

3. Kalaupun sisi baik yang dikatakan orang lain tentang kita adalah benar adanya,

Nabi Saw mengajarkan kita agar memohon kepada Allah Swt. untuk dijadikan lebih

baik dari apa yang tampak di mata orang lain. Maka kalau mendengar pujian seperti

ini, Nabi Saw. kemudian berdoa: “Dan jadikanlah aku lebih baik dari apa yang mereka

kira”. (HR. Al-Bukhari). Selain memberikan teladan kiat menyikapi pujian, Nabi Saw.

dalam keseharian beliau juga memberikan contoh bagaimana mengemas pujian yang

baik. Intinya, jangan sampai pujian yang terkadang secara spontan keluar dari bibir

kita, malah menjerumuskan dan merusak kepribadian sahabat yang kita puji.

Ada beberapa teladan yang dapat disarikan dari kehidupan Nabi Saw. saat memuji

yaitu di antaranya:

1. Nabi Saw. tidak memuji di hadapan orang yang bersangkutan secara langsung, tapi

di depan orang-orang lain dengan tujuan memotivasi mereka. Suatu hari, seorang

Badui yang baru masuk Islam bertanya tentang Islam. Nabi menjawab bahwa Islam

adalah shalat lima waktu, puasa, dan zakat. Maka Orang Badui itupun berjanji untuk

menjalankan ketiganya dengan konsisten, tanpa menambahi atau menguranginya.

Setelah Si Badui pergi, Nabi Saw. memujinya di hadapan para Sahabat, “Sungguh

beruntung kalau ia benar-benar melakukan janjinya tadi.” Setelah itu beliau

menambahi “Barangsiapa yang ingin melihat penghuni surga, maka lihatlah Orang

(Badui) tadi.” (HR. Al-Bukhari dan Muslim, dari Thalhah ra.)

2. Nabi Saw. lebih sering melontarkan pujian dalam bentuk doa. Ketika melihat minat

dan ketekunan Ibn Abbas ra. dalam mendalami tafsir Al-Qur’an, Nabi Saw. tidak serta

merta memujinya. Beliau lebih memilih untuk mendoakan Ibn Abbas ra.: “Ya Allah,

jadikanlah dia ahli dalam ilmu agama dan ajarilah dia ilmu tafsir (Al-Qur’an).” (HR. Al

Hakim, dari Sa’id bin Jubair)

Begitu pula, di saat Nabi Saw. melihat ketekunan Abu Hurairah ra. Dalam

mengumpulkan hadits dan menghafalnya, beliau lantas berdoa agar Abu Hurairah ra.

dikaruniai kemampuan untuk tidak lupa apa yang pernah dihapalnya. Doa inilah yang

kemudian dikabulkan oleh Allah Swt. dan menjadikan Abu Hurairah ra. sebagai

Sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadits.

© 2013 www.piss-ktb.com



24 PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB

2.1.3

Pujian yang dilontarkan orang lain terhadap diri kita, merupakan salah satu tantangan

berat yang dapat merusak kepribadian kita. Pujian dapat membunuh karakter

seseorang, tanpa ia sadari. Oleh karena itu, ketika seorang Sahabat memuji Sahabat

yang lain secara langsung, Nabi Saw. menegurnya: “Kamu telah memenggal leher

temanmu."(HR Al-Bukhari dan Muslim, dari Abu Bakar ra.) Senada dengan hadits

tersebut, Alira. berkata dalam ungkapan hikmahnya yang sangat populer, “Kalau ada

yang memuji kamu di hadapanmu, akan lebih baik bila kamu melumuri mulutnya

dengan debu, daripada kamu terbuai oleh pujiannya."

Namun ketika pujian sudah menjadi fenomena umum di tengah-tengah masyarakat

kita, maka yang paling penting adalah bagaimana menyikapi setiap pujian secara

sehat agar tidak sampai lupa daratan dan lepas kontrol; mengapresiasi setiap pujian

hanya sebagai topeng dari sisi gelap kita yang tidak diketahui orang lain; serta terus

berdoa kepada Allah Swt agar dijadikan lebih baik dari apa yang tampak di mata

Orang.

Selain itu yang tidak kalah pentingnya, kalaupun perlu memuji seseorang adalah

bagaimana bisa mengemas pujian secara sehat. Toh memuji tidak mesti dengan

kata-kata, tapi akan lebih berarti bila diekspresikan lewat dukungan dan doa. Sehingga

dengan demikian, kita tidak sampai menjerumuskan orang yang kita puji.

0234. BALASAN AMAL KEBAJIKAN

PERTANYAAN :

Ani Fah

"Innamaa yuwaffaas shoobiruuna ajrohum bighoiri hisab". Penggalan ayat di

atas terdapat dalam surat apa & ayat berapa ???

JAWABAN :

Masaji Antoro

-

• • f :

: 3:ual : u: *-l; J. Gejis -- ujJ sus : -- 3:u : Bi : & U 2ue : J°

39/10] -u.> :]

Katakanlah: "Hai hamba-hamba-Ku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu".

Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini memperoleh kebaikan. Dan bumi Allah itu

adalah luas. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan

pahala mereka tanpa batas. (QS. Az-Zumar ayat 10). Kebaikan yang dibalas dengan

kebaikan oleh Allah disebut dalam beberapa ayat:

{39/101 : - uji sas : - &ul
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{10/26]: {.: ; ; :3: ; is: - ;- &ul

: 4 - Jl ,a sau}\, : --s.

{53/31l (g-ju -- &: :l

{55/60l 6u-> , S, 9u-9 a; Jal

{28/84l {u : 1 -ju su gal

{: : - 3.3 : : , : 9 Ju-J- :

97 J-l {9sia: :u --t :i:I.

Arti kebaikan yang dibalas kebaikan menurut beberapa tafsir Quran :

3,-S, u4 : 44 - u4 : 4.e - si.

Barangsiapa yang memperbaiki amalnya didunia,Allah membalas kebaikannya di

dunia dan akhirat [Tafsir Ibnu katsir IV/568].

s- Je, Ju-4 - - {-} - - - situ: * - gu

4:u-Ji: 4-al :- ujJ ola.

"Artinya orang-orang yang beriman dan memperbaiki amalnya dibalas Allah dengn

kebaikan (menurut Imam Muqaatil artinya surga, menurut as-Sidy artinya berbuat baik

di dunia ini adalah sehat walafiat [Tafsir Ibnu katsir VII/111].

{ sux J: ,-S : -: ujJ -eualu - au si { - J o.u - au

JèJ Ju: * :ulis 4-al ujJ : - ;- au

Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini artinya dengan ketaatan didunia dibalas

dengan kebaikan diakhirat, ada pendapat juga mendapatkan kebaikan didunia berupa

sehat walafiat [Tafsiir al-Baedhoowy /60].

{ u-J : { - } kelalu { ujJ ola l;- au

Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini dengan ketaatan dibalas kebaikan (surga).

[Tafsir al-Jalaalain I/607].

| 4-19 & Aieua - el; ->J -Jual Ju-Su (si gu - ) -- u4 sas : - au
: J* \4:1: 1: J'-u : ) J 3- J.

Ja: -) 3, : -- Je: : , al A : Ju-al Jé: , : - - Jl ju-JJ --!
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2.1.4

>: , -! 35A : , ad as , - J ola :u-l -l: ;- au S - 9: La

u4 ssue le & 4 : - us

Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini memperoleh kebaikan artinya orang-orang

yang berbuat kesalehan didunia ini ganjarannya kebaikan yang dilipatgandakan dari

satu hingga sepuluh hingga 700 hingga hitungan yang tak ternilai saking banyaknya.

Menurut ad-Dhohaak memperoleh kebaikan artinya pertolongan dan kemenangan.

Menurut al-Mujaahid memperoleh kebaikan artinya rizki yang baik. Bila berdasarkan

dua pendapat ini arti memperoleh kebaikan dapat diartikan juga dia memperoleh saat

hidup di dunia berupa pertolongan, kemenangan, rizki yang baik dan lain sebagainya

yang termasuk segala kenikmatan yang diberikan oleh Allah pada hamba-hambanya

di dunia. [Tafsir al-Khoozin IV/88]. Wallaahu Alam

0315. TAFSIR : ALLAH SWT SANG PENGUASA'ARSY

PERTANYAAN :

Ahmad Rifki Mubarok

Assalaamu'alaikum. Tolong di-share tafsir serangkaian kata "ISTAWA ALAL'ARSY!"

Surah Toha.

JAWABAN :

Mbah Jenggot ll

Wa'alaikum Salam

r-A -A4 -

- 4 J- e ex-A, 9-1,4

Allah berfirman:

11 : : , -): 4-se-j)

“Dia (Allah) tidak menyerupai sesuatupun dari makhluk-Nya (baik dari satu segi

maupun semua segi), dan tidak ada sesuatupun yang menyerupai-Nya". (QS. as

Syura. 11).

Penjelasan : Ayat ini adalah ayat yang paling jelas dalam al Qur'an yang berbicara

tentang tanzih (mensucikan Allah dari menyerupai makhluk), at-Tanzih al Kulliy;

pensucian yang total dari menyerupai makhluk. Jadi maknanya sangat luas, dari ayat

tersebut dapat dipahami bahwa Allah maha suci dari berupa benda, dari berada pada

satu arah atau banyak arah atau semua arah. Allah maha suci dari berada di atas
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arsy, di bawah arsy, sebelah kanan atau sebelah kiri arsy. Allah juga maha suci dari

sifat-sifat benda seperti bergerak, diam, berubah, berpindah dari satu keadaan ke

keadaan yang lain dan sifat-sifat benda yang lain. Al-Imam Abu Hanifah berkata:

3: 3:J 4: :

"Mustahil Allah menyerupai makhluk-Nya".

Dengan demikian Allah tidak menyerupai makhluk-Nya, dari satu segi maupun semua

segi. Al-Imam Malik berkata:

&, & - :

"Kayfa (bagaimana, sifat-sifat benda) itu mustahil bagi Allah".

Perkataan al-Imam Malik ini diriwayatkan oleh al-Hafizh al-Bayhaqi dengan sanad

yang kuat. Maksud perkataan al-Imam Malik ini adalah bahwa Allah maha suci dari al

Kayf (sifat makhluk) sama sekali. Definisi al Kayf adalah segala sesuatu yang

merupakan sifat makhluk seperti duduk, bersemayam, berada di atas sesuatu dengan

jarak dan lain-lain.

9s: ;:- 96:1: : :e edis : ; 9:1:- - 4 -;a su desa-d

ss-j: :en: ; ; 3:4-3-i; is: :u :

"Menurut ulama tauhid yang dimaksud dengan al-mahdud (sesuatu yang berukuran)

adalah segala sesuatu yang memiliki bentuk baik kecil maupun besar. Sedangkan

pengertian al-hadd (batasan) menurut mereka adalah bentuk baik kecil maupun besar.

Adz-Dzarrah (sesuatu yang terlihat dalam cahaya matahari yang masuk melalui

jendela) mempunyai ukuran dan disebut Mahdud demikian juga arsy, cahaya,

kegelapan dan angin masing-masing mempunyai ukuran dan disebut Mahdud".

Penjelasan : Allah berfirman :

1 - :-): euta J- 2: es- 3 : 44-)

"Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menjadikan

kegelapan dan cahaya" (QS. al An'am : 1).

Dalam ayat ini Allah ta'ala menyebutkan langit dan bumi, keduanya termasuk benda

yang dapat dipegang oleh tangan (Katsif). Allah juga menyebutkan kegelapan dan

cahaya, keduanya termasuk benda yang tidak dapat dipegang oleh tangan (Lathif). Ini

memberikan pemahaman kepada kita bahwa pada Azal (keberadaan tanpa

permulaan) tidak ada sesuatupun selain Allah, baik itu benda katsif maupun benda

lathif. Dan ini berarti bahwa Allah tidak menyerupai benda lathif maupun bendakatsif.

C 2013 www.piss-ktb.com



28 PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB

Allah ta'ala menciptakan alam ini terbagi menjadi dua bagian: benda dan sifat benda.

Benda terbagi menjadi dua: Pertama: benda katsif yaitu benda yang dapat dipegang

oleh tangan seperti pohon, manusia, air dan api. Kedua: Benda Lathif, yaitu benda

yang tidak dapat dipegang oleh tangan seperti cahaya, kegelapan, ruh, udara. Masing

masing benda memiliki batas, ukuran, dan bentuk, Allah berfirman:

: الرعد (سورة بِِمقْدَارٍ عِندَهُ شَىْءٍ 8وَكُلُّ )

"Segala sesuatu bagi Allah memiliki ukuran (yang telah ditentukan)" (QS. ar-Ra'd:8)

Bahwa benda katsif memiliki ukuran adalah hal yang sudah jelas. Sedangkan

mengenai bahwa benda lathif memiliki ukuran adalah sesuatu yang memerlukan

pengamatan dan penelitian yang seksama. Cahaya misalnya memiliki tempat dan

ruang kosong yang diisi olehnya, cahaya matahari menyebar ke areal/jarak yang

sangat luas yang diketahui oleh Allah, ukurannya sangat luas. Sementara cahaya lilin

ukurannya sangat kecil. Cahaya kunang–kunang yang berjalan di rerumputan di

malam hari, Allah jadikan cahayanya sekecil itu. Cahaya yang paling luas adalah

cahaya surga. Jadi masing-masing cahaya tersebut memiliki batas dan ukuran yang

membatasinya. Kegelapan juga memiliki ukuran dan ruang kosong yang diisi olehnya.

Kadang tempat kegelapan tersebut sempit dan kadang luas. Demikian juga angin

memiliki tempat yang diisi olehnya. Para Malaikat diperintahkan oleh Allah untuk

menimbangnya dan mengirimkannya sesuai dengan perintah dan ketentuan Allah.

Ada angin yang dingin, angin yang panas. Ada angin yang Allah kirimkan untuk

menghancurkan suatu kaum, begitu juga ada angin yang dikirimkan sebagai rahmat.

Jadi masing-masing angin tersebut memiliki timbangan yang telah ditentukan oleh

Allah. Demikian juga, ruh memiliki ukuran. Ketika ruh berada pada tubuh manusia, ruh

berukuran sama dengan badan orang tersebut dan ketika ruh berpisah, meninggalkan

badan seseorang ia bertempat di udara tanpa menyatu dengan jasadnya.

Kesimpulannya; setiap makhluk pasti memiliki tempat, baik tempat yang besar

maupun yang kecil.

Benda paling kecil yang diciptakan oleh Allah dan bisa dilihat oleh mata adalah haba'.

Haba' adalah sesuatu yang kecil yang terlihat apabila sinar matahari masuk ke dalam

rumah dari jendela, nampak seperti debu yang kelihatan oleh mata, benda ini disebut

haba'. Memang masih ada lagi benda yang lebih kecil dari haba', yang bahkan tidak

dapat dilihat oleh mata karena sangat kecilnya, walaupun demikian tetap saja benda

tersebut memiliki bentuk yaitu bentuk yang paling kecil yang diciptakan oleh Allah

yang disebut dalam istilah tauhid al-Jawhar al-Fard; bagian yang tidak bisa dibagi-bagi

lagi. Al-Jawhar al-Fard adalah benda yang paling kecil yang diciptakan oleh Allah, al

Jawhar al-Fard adalah asal bagi semua benda.

Semua benda ini memilki batas dan ukuran dan karenanya membutuhkan kepada

yang menjadikannya dalam ukuran tersebut, dan dengan begitu benda tidak sah
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menjadi tuhan. Ketuhanan hanya sah berlaku bagi yang tidak memiliki ukuran sama

sekali, yaitu Allah yang maha suci dari status Mahdud (Allah tidak memiliki batas dan

ukuran). Makna Mahdud di sini tidak hanya berlaku bagi sesuatu yang memiliki bentuk

kecil saja akan tetapi sesuatu yang memiliki bentuk yang besar juga disebut Mahdud.

Sedangkan al-A'radl adalah sifat benda seperti bergerak, diam, warna, rasa dan lain–

lain. Jadi di antara sifat benda adalah bergerak dan diam, sebagian benda terus

menerus bergerak, yaitu bintang, bahkan an-Najm al-Quthbi (bintang yang bisa

menunjukkan arah kiblat) sekalipun bergerak, hanya saja gerakannya pelan dan

bergerak di tempatnya. Sebagian benda lagi ada yang terus–menerus diam seperti

tujuh langit yang ada. Sebagian benda lagi kadang diam dan kadang bergerak seperti

manusia, malaikat, jin dan binatang.

Termasuk di antara sifat benda juga adalah berwarna kadang sesuatu berwarna putih,

ada yang berwarna merah, kuning atau hijau. Matahari juga memiliki sifat, di antara

sifatnya adalah panas. Angin juga memiliki sifat di antara sifatnya adalah dingin,

panas, berhembus dengan kuat atau pelan.

Jadi Allah ta'ala yang menciptakan alam ini dengan berbagai macam jenis dan

bentuknya, maka Dia tidak menyerupainya, dari satu segi maupun semua segi. Allah

ta'ala tidak menyerupai benda katsif maupun benda lathif dan juga tidak bersifat

dengan sifat–sifat benda, Allah tidak menyerupai satupun dari segala sesuatu yang

diciptakan-Nya, oleh karena itu Ahlussunnah mengatakan:

جِهَةٍ وَالَ َمكَانٍ بِالَ مَوْجُوْدٌ اهللاُ

"Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah".

Allah menjadikan arah atas sebagai tempat bagi arsy dan para Malaikat yang

mengelilinginya dan juga sebagai tempat bagi al-Lauh al-Mahfuzh dan lain-lain. Allah

menjadikan manusia, binatang, serangga dan lain-lain bertempat di arah bawah. Jadi

Dzat yang menciptakan sebagian makhluk bertempat di arah arsy dan sebagian yang

lain di arah bawah mustahil bagi-Nya memiliki arah. Karena seandainya dikatakan dia

berada di salah satu arah atau bertempat di semua arah niscaya akan ada banyak

serupa bagi-Nya, padahal Allah telah berfirman:

: الشورى (سورة شَىءٌ 11لَيْسَكَمِثْلِهِ )

"Tidak ada satupun yang menyerupai-Nya". Inilah aqidah yang diyakini oleh semua

kaum muslimin di negara-negara muslim; Indonesia, Mesir, Irak, Turki, Maroko,

AlJazair, Tunisia, Yaman, Somalia dan daratan Syam, mereka semua dan yang lain di

negara-negara lain semua mengajarkan keyakinan ini.

Sedangkan orang yang meyakini bahwa Allah adalah benda yang sama besarnya
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dengan arsy, memenuhi arsy atau separuh dari arsy atau meyakini bahwa Allah lebih

besar dari arsy dari segala arah kecuali arah bawah atau bahwa Allah adalah cahaya

yang bersinar gemerlapan atau bahwa Allah adalah benda yang besar dan tidak

berpenghabisan atau berbentuk seorang yang muda atau remaja atau orang tua yang

beruban, maka semua orang ini tidak mengenal Allah. Mereka tidak menyembah

Allah, meskipun mereka mengira diri mereka muslim. Mereka bukanlah orang yang

menyembah (beribadah) Allah, yang mereka sembah adalah sesuatu yang mereka

bayangkan dan gambarkan dalam diri mereka, sesuatu yang sesungguhnya tidak ada.

Musibah mereka yang paling besar adalah bahwa mereka tidak memahami adanya

sesuatu yang bukan benda. Oleh karena itu mereka –dengan segenap upaya

berusaha menjadikan Allah benda yang bersifat dengan sifat-sifat benda pula, lalu

bagaimana bisa mereka mengaku mengenal dan memahami firman Allah: Laysa Ka

Mitsli Syai’ (QS. Asy-Syura: 11) dan beriman kepadanya?!! Seandainya mereka

benar-benar mengetahui ayat tersebut dan beriman dengannya niscaya mereka tidak

akan menjadikan Allah sebagai benda, karena alam ini seluruhnya adalah benda dan

sifat-sifat yang ada padanya.

Seandainya terjadi perdebatan antara orang-orang Musyabbihah (orang-orang yang

menyerupakan Allah dengan makhluk-Nya) seperti orang Wahhabi -yang meyakini

bahwa Allah adalah benda, yang memiliki ukuran- dengan orang yang menyembah

matahari. Orang Wahhabi akan mengatakan kepada penyembah matahari: Anda,

wahai penyembah matahari, matahari yang engkau sembah ini tidak berhak untuk

menjadi tuhan. Penyembah matahari akan menjawab dan berkata kepada orang

Wahhabi: bagaimana mungkin matahari tidak berhak untuk disembah, padahal

bentuknya indah, manfaatnya sangat besar, anda bisa melihatnya dan saya juga

melihatnya dan semua orang melihatnya, semua orang mengetahui dengan baik

manfaatnya. Bagaimana mungkin agama saya batil dan agamamu benar, sementara

anda menyembah sesuatu yang anda bayangkan dalam diri anda, anda tidak

melihatnya dan kami juga tidak melihatnya, anda mengatakan tuhan anda adalah

bentuk yang besar yang duduk di atas arsy ?!!.

Orang Wahhabi tidak akan memiliki dalil 'aqli (argumen rasional), seandainya orang

Wahhabi mengatakan : al Qur'an telah menegaskan bahwa Allah adalah pencipta

alam, Dia-lah yang berhak untuk disembah, tidak ada sesuatu selain-Nya yang berhak

untuk disembah. Maka orang yang menyembah matahari tersebut akan mengatakan

kepadanya: Saya tidak beriman dengan kitab sucianda, berikan kepada saya dalil 'aqli

bahwa matahari tidak berhak untuk dijadikan tuhan yang disembah dan bahwa apa

yang anda sembah yang anda bayangkan (dalam benak anda) itu berhak untuk

disembah! Maka orang Wahabi akan terdiam dan membisu.

Sedangkan kita, Ahlussunnah memiliki jawaban yang rasional. Kita akan mengatakan

kepada penyembah matahari : matahari yang anda sembah, yang mempunyai ukuran

tertentu dan bentuk tertentu, pasti membutuhkan kepada yang menjadikannya dalam
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ukuran dan bentuk tersebut. Sedangkan tuhan kami, Ia adalah sesuatu yang ada tetapi

tidak menyerupai segala sesuatu yang ada, tidak menyerupai sesuatupun dari

makhlukNya, Dia tidak memiliki ukuran, tidak memiliki bentuk, tidak memiliki arah,

tidak memilki tempat dan tidak memiliki permulaan. Inilah Dzat yang ada, yang kami

sembah yang dinamakan Allah. Dialah yang berhak untuk disembah. Dia yang

menciptakan matahari yang anda sembah, manusia dan segala sesuatu yang lain.

Seorang Sunni; penganut akidah Ahlussunnah ketika mengeluarkan hujjah 'aqli ini

tanpa mengatakan: Allah ta'ala berfirman demikian, telah mampu mengalahkan orang

kafir yang menyembah matahari tersebut. Maka segala puji bagi Allah yang telah

memberikan kita petunjuk kepada keyakinan yang benar ini, kita tidak akan

menemukan kebenaran dan petunjuk semacam ini seandainya tidak karena mendapat

petunjuk Allah. Al-Imam Ali ibn Abi Thalib-semoga Allah meridlainya- berkata:

نـُعَيم أبُو (رَوَاه الْمَعْبـُوْدَ الْخَالِقَ جَهِلَ فـَقَدْ َمحْدُوْدٌ إِلهَـَنَا أنَّ زَعَمَ ْ
(مَن

"Barang siapa beranggapan (berkeyakinan) bahwa Tuhan kita berukuran maka ia tidak

mengetahui Tuhan yang wajib disembah (belum beriman kepada-Nya)" (Diriwayatkan

oleh Abu Nu'aym (W 430 H) dalam Hilyah al-Auliya, juz 1, h. 72).

Penjelasan : Maksud dari perkataan sayyidina Ali ini adalah bahwa orang yang

berkeyakinan atau beranggapan bahwa Allah adalah benda yang besar atau kecil

maka dia adalah kafir, tidak mengenal Allah, seperti orang yang meyakini bahwa Allah

menempati salah satu arah seperti arah atas. Karena dengan keyakinan seperti ini

orang tersebut telah menjadikan Allah mahdud (memiliki ukuran), padahal setiap yang

mahdud (berukuran besar atau kecil) pasti membutuhkan kepada yang menjadikannya

dalam ukuran tersebut, sementara yang membutuhkan itu lemah dan yang lemah

mustahil menjadi tuhan.

Dengan demikian dalam perkataan sayyidina Ali ini terdapat dalil yang jelas bahwa

Allah maha suci dari hadd (ukuran) sama sekali. Maka barangsiapa yang

menyandarkan kepada Allah sifat duduk, bersemayam, berada di atas sesuatu dengan

jarak maka sesungguhnya dia tidak mengenal Allah, dan barangsiapa berkeyakinan

demikian terhadap Allah maka sesungguhnya ia seorang kafir yang rusak akidahnya.

Haba' memiliki ukuran, semut memiliki ukuran, manusia memiliki ukuran, matahari

memiliki ukuran, langit memiliki ukuran, arsy memiliki ukuran. Jadi masing-masing

yang disebutkan memiliki ukuran dan membutuhkan kepada yang menjadikannya

dengan ukuran tersebut.

Jadi, setiap sesuatu yang memiliki ukuran pasti dia adalah makhluk, yang

membutuhkan (kepada selainnya) dan lemah maka tidaklah sah baginya sifat

ketuhanan. Ketuhanan hanya sah bagi yang tidak memiliki bentuk dan ukuran; yaitu

Dialah Allah yang tidak membutuhkan kepada seluruh alam, Dialah yang tidak
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mempunyai bentuk dan ukuran. Al-Imam al-Ghazali (semoga Allah merahmatinya)

berkata:

>;.j &, & Si isu-ji - S

"Tidak sah ibadah (seorang hamba) kecuali setelah mengetahui (Allah) yang wajib

disembah”.

Artinya barangsiapa yang tidak mengenal Allah dengan menjadikan-Nya memiliki

ukuran yang tidak berpenghabisan misalnya maka dia adalah kafir. Dan tidak sah

bentuk-bentuk ibadahnya seperti shalat, puasa, zakat, haji dan lainnya. Al-Imam Abu

Ja'far ath-Thahawi (227-321 H) berkata:

ele&i A-s-, -ediss. S Assis sua-8, 968; egul:: (4 :) Jai

"Maha suci Allah dari batas-batas (bentuk kecil maupun besar, jadi Allah tidak

mempunyai ukuran sama sekali), batas akhir, sisi-sisi, anggota badan yang besar

(seperti wajah, tangan dan lainnya) maupun anggota badan yang kecil (seperti mulut,

lidah, anak lidah, hidung, telinga dan lainnya). Dia tidak diliputi oleh satu maupun

enam arah penjuru (atas, bawah, kanan, kiri, depan dan belakang) tidak seperti

makhluk-Nya yang diliputi enam arah penjuru tersebut".

Penjelasan : Al-Imam ath-Thahawi adalah Ahmad bin Muhammad bin Sallamah, lahir

tahun 227 H. Jadi beliau masuk dalam makna hadits yang disebutkan oleh Rasulullah

shallallahu 'alayhi Wasallam

s: 53)(:3.0 :: 3.0 : :; 9: :(

"Sebaik-baik abad adalah abad-ku, kemudian satu abad setelahnya, kemudian satu

abad setelahnya" (HR at-Tirmidzi)

Al-Imam ath-Thahawi menyebutkan perkataannya tersebut dalam kitab penjelasan

aqidah Ahlussunnah wal Jama'ah, yang kitab ini telah dianggap baik dan diterima oleh

seluruh ummat Islam dari generasi ke generasi.

Makna dari “Ta'ala” adalah bahwa Allah maha suci

Maksud perkataan ath-Thahawi bahwa Allah maha suci dari "Hudud" adalah bahwa

Allah maha Suci dari Hadd Sama Sekali. Hadd adalah benda dan ukuran, besar

maupun kecil. Suatu benda pasti berada pada suatu tempat dan arah. Sedangkan

Allah maha suci dari berupa benda, berarti Allah ada tanpa tempat. Seandainya Allah

adalah benda niscaya akan ada banyak serupa bagi-Nya, padahal Allah ta'ala telah

berfirman:
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74 : J- 3,-) Ju:S 4 : Se)

"Janganlah kalian membuat serupa-serupa bagi Allah"(QS. an-Nahl: 74)

Dengan demikian barangsiapa mengatakan bahwa Allah memiliki hadd yang hadd

tersebut tidak ketahui oleh kita, hanya Allah saja yang mengetahuinya maka sungguh

orang ini adalah seorang yang kafir, karena dengan demikian dia telah menetapkan

Allah sebagai benda yang memiliki bentuk dan ukuran. Maksud perkataan ath

Thahawi "La TahWihi al-Jihat as-Sittu..." bahwa Allah mustahil berada di Salah satu

arah atau di semua arah karena Allah ada tanpa tempat dan arah. Enam arah yang

dimaksud adalah adalah atas, bawah, kanan, kiri, depan dan belakang. Maksud

perkataan ath-Thahawi "Ka Sa-ir al-Mubtada'at" adalah bahwa semua makhluk diliputi

oleh arah, sedangkan Allah tidak menyerupai makhluk-Nya dari satu segi maupun

semua segi dan Allah tidak bisa digambaarkan dalam hati dan benak manusia. al

Imam Ahmad ibn Hanbal mengatakan:

'-, Lail : als) u: ->> 4é uju -- u:gesa J-aan : 93) u> --> Ju: -)5-aj -4°)

"Apapun yang terlintas dalam benak kamu (tentang Allah), maka Allah tidak seperti

itu". (Diriwayatkan oleh Abu al Fadll at-Tamimi).

Jika ada pertanyaan: Bagaimana hal demikian itu bisa terjadi (bahwa ada sesuatu

yang ada tetapi tidak bisa dibayangkan dan digambarkan dengan benak)? Jawab:

Bahwa di antara makhluk ada yang tidak bisa kita bayangkan akan tetapi kita harus

beriman dan meyakini adanya. Yaitu bahwa cahaya dan kegelapan keduanya dulu

tidak ada. Tidak ada satupun di antara kita yang bisa membayangkan pada dirinya

bagaimana ada Suatu Waktu atau masa yang berlalu tanpa ada Cahaya dan kegelapan

di dalamnya?! Meski demikian kita wajib beriman dan meyakini bahwa telah ada suatu

masa yang berlalu tanpa dibarengi dengan cahaya dan kegelapan, karena Allah

berfirman:

"...dan Dia yang telah menjadikan kegelapan dan cahaya" (QS. Al-An'am: 1). Artinya

bahwa Allah yang telah menciptakan kegelapan dan cahaya dari yang sebelumnya

tidak ada. Jika demikian halnya yang terjadi pada makhluk, maka lebih utama kita

beriman dan percaya tentang Allah Yang mengatakan tentang Dzat-Nya: Laysa

Kamitslihi Syai (QS. Asy-Syura. 11), maka Allah tidak tergambar dalam benak dan

tidak diliputi oleh akal, Allah ada, maha suci dari bentuk dan ukura, ada tanpa tempat

dan arah. Al-Imam ath-Thahawi juga berkata:

: Aás : Ja. 3 : 4 --e; 3:
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“Barangsiapa menyifati Allah dengan salah satu sifat manusia maka ia telah kafir".

Penjelasan : Barangsiapa menyifati Allah dengan salah satu sifat manusia maka ia

telah kafir. Sifat-sifat manusia banyak sekali. Sifat yang paling nyata adalah baharu,

yakni "ada setelah sebelumnya tidak ada". Di antara sifat manusia juga adalah mati,

berubah, berpindah dari satu keadaan ke keadaan yang lain, bergerak, diam, infi'al

(merespon peristiwa dengan kegembiraan atau kesedihan atau semacamnya yang

nampak dalam raut muka dan gerakan anggota tubuh), turun dari atas ke bawah, naik

dari bawah ke atas, berpindah, memiliki warna, bentuk, panjang, pendek, bertempat

pada suatu arah dan tempat, membutuhkan, memperoleh pengetahuan yang baru,

terkena lupa, bodoh, duduk, bersemayam, berada di atas sesuatu dengan jarak,

berjarak, menempel, berpisah dan lain-lain. Jadi barangsiapa mensifati Allah dengan

salah satu sifat manusia tersebut maka dia telah kafir. Al-Imam Ahmad ar-Rifa'i (W

578 H) dalam al-Burhan al-Mu-ayyad berkata

o X-9 : 2 : 4.4 - : >>i 42 . . . . 2 1. : 2 °t, 2 s 2 , 42 , 3 : s

AS J; u: 3 : -é & 4u: ada u: & :ue Bis

“Hindarkan aqidah kamu sekalian dari berpegang kepada zhahir ayat al Qur'an dan

hadits yang mutasyabihat, sebab hal demikian merupakan salah satu pangkal

kekufuran".

Penjelasan : Al-Imam ar-Rifa'i hidup pada abad ke enam hijriyyah, beliau adalah

seorang ahli hadits, ahli tafsir, pengikut al-Imam Abu al-Hasan al-Asy'ari dalam

rumusan aqidah dan pengikut madzhab Syafi'i dalam fiqih. Beliau adalah orang paling

mulia dan paling alim di masanya. Beliau sangat menekankan tanzih (mensucikan

Allah ta'ala dari menyerupai makhluk). Di antara perkataan beliau dalam masalah

tanzih adalah perkataan yang beliau sebutkan dalam kitab al-Burhan al-Muayyad

tersebut. Maksud perkataan beliau adalah bahwa orang yang mengambil Zhahir

sebagian ayat al Qur'an dan hadits Nabi, yang memberikan persangkaan bahwa Allah

adalah benda yang bersemayam di atas arsy atau bahwa Allah berada di arah bumi

atau bahwa Allah mempunyai anggota badan, bergerak dan yang semacamnya maka

orang tersebut telah kafir. Seperti orang yang menafsirkan ayat:

5:42) s: U: Je 3-9)

dengan duduk maka orang tersebut telah kafir. Karena mengatakan duduk bagi Allah

adalah cacian terhadap-Nya sebab duduk adalah sifat malaikat, Jin, manusia, anjing,

babi dan monyet. Makna ayat tersebut yang benar adalah bahwa Allah maha

menguasai arsy. Makna ini layak bagi Allah karena Allah telah menamakan Dzat-Nya:

39 -->) : 4-5 A)

"Allah maha esa lagi maha berkuasa". Oleh karena itu orang-orang Islam biasa
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menamakan anak mereka dengan Abdul Qahir atau Abdul Qahhar, tidak ada

seorangpun yang menamakan anaknya Abdul Jalis atau Abdul Qa'id. Demikian pula

orang yang mengatakan bahwa Allah berada di atas arsy dengan ada jarak antara

Allah dengan arsy, artinya tanpa menyentuhnya maka tetap saja dia seorang yang

kafir. Karena setiap sesuatu yang berada di atas sesuatu yang lain pasti

berkemungkinan berukuran sama dengan sesuatu tersebut atau lebih besar atau lebih

kecil. Dan segala sesuatu yang menerima ukuran maka dia adalah makhluk, yang

membutuhkan kepada yang menjadikannya dalam ukuran tersebut.

Adapun pernyataan sebagian kaum Musyabbihah seperti kaum Wahhabiyah sekarang

bahwa Allah berada di atas arsy yang di atas arsy tersebut tidak ada tempat

pernyataan ini terbantahkan dengan hadits riwayat al-Bukhari, al-Bayhaqi dan lainnya

bahwa Rasulullah bersabda:

• 6-2 - 12 -- : *.*2ti : 23 : 1:2 & 2'-2. : 6 A : .i. f :u :

&a -l° :3 Q! : 33° 54'e &323 34 -u: -53l°J :a ul 4 Jl

"Sesungguhnya Allah ketika menciptakan makhluk menciptakan kitab (tulisan) yang

terletak di atas arsy dan dimuliakan oleh Allah yang berbunyi sesungguhnya (tanda

tanda) rahmat-Ku lebih banyak dari (tanda-tanda) murka-Ku" (HR. al-Bukhari, al

Bayhaqi dan lainnya). Dan dalam riwayat Ibnu Hibban dengan redaksi:

J: 3; 3: :

"Dan dia arsy terangkat (diletakan) di atas arsy".

Dengan demikian hadits ini adalah dalil bahwa di atas arsy terdapat tempat. Karena

bila di atas arsy tidak ada tempat maka tentu Rasulullah tidak akan mengatakan

bahwas kitab tersebut diletakkan di atasnya. Adapun kata "Indahu" dalam hadits

tersebut adalah dalam makna "dimuliakan", karena penggunaan kata "Inda"

mengandung makna untuk memuliakan, sebagaimana firman Allah tentang orang

Orang yang Saleh:

47 -, × 3:-adi 3 vae :)

Kata "Indana..." dalam ayat ini artinya untuk memuliakan bukan untuk menyatakan

bahwa Allah berada pada tempat yang bertetanggaan atau bersampingan dengan

tempat orang-orang saleh tersebut. Dengan demikian dalam keyakinan kaum

Musyabbihah yang menetapkan Allah bertempat di atas arsy telah menjadikan kitab

tersebut di atas sebagai keserupaan bagi-Nya. Ini artinya sama saja mereka telah

mendustakan firman Allah: “Laysa Kamitslihi Syai (QS. Asy-Syura. 11). Demikian juga

orang yang memahami firman Allah:

54 ->A) : ss- : : - 2:1; esu-l 31 saji 4 : 3)
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dengan menafsirkan bahwa Allah berada pada arah bawah atau arah bumi kemudian

naik ke arah atas lalu menciptakan langit, kemudian Dia naik ke arsy lalu bersemayam

(bertempat) maka orang ini telah menjadi kafir. Makna ayat yang benar adalah bahwa

Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan bahwa Allah sebelum

menciptakannya telah menguasai arsy. Kata "tsumma" artinya dalam makna "Wa".

maknanya"dan". Al-Imam Abu Manshur al-Maturidi berkata: Firman Allah:

JA ss- :

artinya adalah "sungguh Allah telah menguasai arsy".

Begitu pula orang yang menafsirkan firman Allah:

115 :u) 4 : : : -e,

diartikan dengan anggota tubuh atau bahwa Dia berada pada arah bumi maka dia

seorang yang kafir. Makna yang benar; Wajhullah adalah Kiblat Allah, sebagaimana

dinyatakan oleh al-Imam Mujahid, murid dari sahabat Abdullah ibn Abbas.

Demikian pula orang yang memahami firman Allah:

88 alasi) : S1 uju : j:)

dengan mengartikan bahwa alam ini adalah sesuatu maka ia akan punah, begitu pula

Allah adalah sesuatu maka Dia akan punah, dan tidak ada sesuatu yang kekal dari

Allah kecuali bagian wajah saja maka orang ini dihukumi kafir. Pemahaman buruk

seperti ini sebagaimana penafsiran seorang Musyabbih yang bernama Bayan ibn

Sam'an at-Tamimi. Adapun makna yang benar dari kata "Wajhahu.." di atas adalah

dalam makna "kerajaan", atau dalam makna "sesuatu yang bisa mendekatkan diri

kepada Allah" sebagaimana takwil ini telah dinyatakan oleh al-Imam al-Bukhari dan al

Imam Sufyan ats-Tsauri.

Demikian juga orang menafsirkan firman Allah tentang perahu Nabi Nuh.

14: , ā) u:u :)

dengan anggota tubuh (mata) maka orang tersebut telah kafir. Adapun makna yang

benar adalah "memelihara", artinya bahwa perahu Nabi Nuh tersebut berjalan dengan

"pemeliharan" dan "penjagaan" dari Allah sebagaimana hal ini telah dinyatakan oleh

para ahli tafsir.

Demikian pula orang yang memahami firman Allah:

10:1): 33° 4' 4)
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dalam pengertian anggota tubuh maka orang tersebut telah kafir. Makna yang benar

kata "yad" di sini adalah "al-'ahd", artinya "janji" sebagaimana telah ditafsirkan oleh

para ulama.

Demikian pula orang yang menafsirkan firman Allah:

22 - ) - - uju u: :)

dalam makna bahwa Allah bergerak dan berpindah dari satu tempat ke tempat yang

lain maka orang tersebut telah kafir. Makna yang benar adalah "datang kekuasaan

Allah", artinya tanda atau pengaruh dari sifat kuasa-Nya, sebagaimana demikian telah

ditafsirkan oleh al-Imam Ahmad ibn Hanbal (sebagaimana telah diriwayatkan oleh al

Hafidz al-Baihaqi dengan sanad yang kuat dari al-Imam Ahmad).

Demikian juga dengan orang yang menafsirkan firman Allah:

16 sud) 25 ° --> Sisu-i & :)

dengan mengatakan bahwa Allah mengambil tempat dilangit maka orang tersebut

telah kafir. Makna yang benar dari maksud "man fi as-sama" adalah "Malaikat",

sebagaimana pemahaman ini telah dinyatakan oleh Syaikh al-Huffadz al-Imam

Zainuddin Abdrrahim al-Iraqi dalam kitab al-Amaliy al-Mishriyah. Dalam menafsirkan

hadits:

su-J & : 253 & G-3

"Sayangilah oleh kalian orang yang berada di bumi niscaya kalian akan disayangi oleh

yang berada di langit", al-Imam al-’Iraqi menafsirkannya dengan hadits riwayat lain

dengan redaksi:

su-J Jsi:: J-SS jsi 34-3)

"Sayangilah oleh kalian penduduk bumi niscaya kalian akan disayangi oleh penduduk

langit", karena hadits yang kedua ini sangat jelas memberikan pemahaman bahwa

yang dimaksud adalah para Malaikat.

Demikian juga orang yang menafsirkan hadits al-Jariyah as-Sauda yang terdapat

dalam riwayat al-Imam Muslim dengan berkesimpulan bahwa Allah mengambil tempat

di arah atas (berada di langit) maka orang ini telah kafir. Hadits ini oleh sebagian

ulama tidak diambil dengan alasan bahwa hadits tersebut adalah mutharib (hadits

yang memiliki banyak redaksi yang satu sama lainnya berbeda-beda), karenanya

mereka manganggapnya cacat, disamping karena telah menyalahi dasar keyakinan.

Sesungguhnya Rasulullah tidak pernah menghukumi ke-islam-an seseorang hanya

karena mengatakan "Allah di langit", karena kata-kata ini adalah keyakinan orang
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orang Yahudi dan Nasrani. Bagaimana mungkin kata-kata "Allah di langit" sebagai

tanda bagi keimanan seseorang?

Sebagian ulama lainnya menerima hadits ini, namun tidak dipahami dalam makna

zhahirnya, tetapi mereka mentakwilkannya. Bahwa pertanyaan Rasulullah kepada

budak perempuan tersebut adalah dalam makna "Bagaimana engkau mengagungkan

Allah?". Dan makna jawaban budak tersebut "Fi as-Sama" adalah dalam pengertian

"sangat tinggi derajat-Nya". Maka berdasarkan pemahaman dua pendapat ulama

tersebut di atas tidak ada jalan bagi orang-orang Wahhabi untuk membatah kita.

Begitu juga dengan orang yang menafsirkan hadits Nabi.

& 4 -- 3°4 & J: :SJ." -- ia & : ujJ su-Ji J1 u: j5 Ju: Sui u: J;:

4 : :- & git

dengan menafsirkan bahwa Allah bergerak dan turun dari atas ke langit dunia dan

berdiam di sana sampai terbit fajar kemudian setelah itu Dia naik ke arah arsy maka

orang tersebut telah menjadi kafir. Yang sangat mengherankan dari kaum

Musyabbihah, seperti kaum Wahhabiyyah sekarang, mereka meyakini bahwa Allah

sama besar dengan arsy, lalu mereka mengatakan bahwa Allah turun ke langit dunia,

padahal mereka tahu bahwa besarnya langit dunia dibanding besarnya arsy seperti

setetes air dibanding lautan luas, ini artinya dalam keyakinan mereka bahwa Allah

ketika turun ke langit dunia menjadi sangat kecil, na'udzu Billah. Ini merupakan bukti

nyata akan kebodohan akal mereka. Lalu dengan pemahaman tersebut mereka juga

berarti menetapkan bahwa perbuatan Allah hanya turun dan naik saja agar

bersesesuaian dengan masing-masing sepertiga akhir malam di setiap bagian bumi ini

oleh karena sepertiga akhir malam itu berbeda-beda satu wilayah dengan lainnya. Ini

juga merupakan bukti nyata akan kebodohan akal mereka.

Makna yangbenar dari hadits tersebut adalah bahwa Malaikat turun dengan perintah

Allah ke langit dunia, hingga ketika datang sepertiga akhir malam maka mereka

menyeru bagi penduduk bumi sesuai apa yang diperintahkan oleh Allah sehingga

terbit fajar: "Sesungguhnya Tuhan kalian berkata: Barangsiapa yang meminta kepada

Ku maka akan Aku beri ia, barangsiapa yang berdo'a kepada-Ku maka akan Aku

kabulkan baginya, barangsiapa yang memohon ampun kepada-Ku maka akan Aku

ampuni ia". Pemahaman ini sebagaimana terdapat dalam riwayat al-Imam an-Nasa-i

dengan riwayat shahih bahwa Rasulullah bersabda:

“Sesungguhnya Allah membiarkan malam berlalu hingga lewat separuh malam

pertama, setelah itu lalu Allah memerintahkan kepada malaikat untuk menyeru (bagi

penduduk bumi), maka ia berseru:.....".
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Kemudian dari pada itu sebagian para perawi al-Imam Bukhari telah memberi harakat

“Dlammah” pada kata “Yanzilu..” menjadi “Yunzilu…”, dengan demikian maknanya

semakin jelas bahwa yang turun ke langit dunia tersebut adalah adalah malaikat;

dengan perintah Allah. Kesimpulannya, siapapun yang menyerupakan Allah dengan

makhluk-Nya, walaupun hanya dengan satu sifat saja, maka dia digolongkan sebagai

Musyabbih Mujassim, dan sesuangguhnya seorang Mujassim itu seorang yang kafir

sebagaimana dikatakan oleh al-Imam asy-Syafi’i.

Adapun makna perkataan al-Imam ar-Rifa’i tersebut di atas adalah bahwa

berpegangteguh dengan makna-makna zhahir dari teks-teks mutasyabihat, baik yang

terdapat dalam al-Qur’an maupun hadits, maka hal itu telah menjatuhkan banyak

orang dalam kekufuran, karena hal itu telah menjatuhkan mereka dalam keyakinan

tasybih. Al-Imam Ahmad ar-Rifa’i juga berkata:

َمكَانٍ وَالَ بِالَكَيٍْف تـَعَالَى بِوُجُوْدِهِ اإليـْقَانُ بِاهللاِ الْمَعْرِفَةِ غَايَةُ

“Puncak pengetahuan seseorang itu kepada Allah adalah dengan berkeyakinan bahwa

Allah ada tanpa sifat benda dan tanpa tempat“.

Maksudnya adalah bahwa puncak yang dapat diraih oleh seorang hamba untuk

mengenal Allah adalah meyakini keberadaan-Nya tanpa mensifati-Nya dengan sifat

sifat benda, dan meyakini bahwa Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah.

Sesungguhnya ini inilah puncak pengetahuan (ma’rifah) kepada Allah dari para Nabi

dan para Malaikat, serta para wali Allah. Karena mengenal (ma’rifah Allah) Allah

bukan dengan cara membayangkan, bukan dengan cara memprakirakan, dan juga

bukan dengan cara menyerupakan-Nya. Allah bukan benda dan Allah juga tidak dapat

diperumpamakan oleh gambaran dan pikiran manusia. Sesuatu yang memiliki bentuk

dan ukuran maka pasti bisa digambarkan oleh akal pikiran, sementara Allah bukan

benda yang memiliki bentuk dan ukuran maka Dia tidak dapat digambarkan oleh akal

pikiran manusia. Mengenal Allah cukup dengan meyakini-Nya bahwa Dia Maha ada,

tidak dengan membayangkan-Nya berada pada arah tertentu; seperti arah atas.

Jika orang Wahabiy mengatakan: “Sesuatu yang ada itu harus memiliki arah dan

tempat, bagaimana kalian mengatakan bahwa Allah ada tanpa arah dan tempat?!”, kita

katakan kepadanya bahwa jika Allah memiliki arah dan tempat niscaya Dia akan

mempunyai banyak keserupaan, juga jika Dia memiliki arah maka berarti ada yang

menjadikan-Nya pada arah tersebut, padahal setiap yang ”dijadikan” itu pastilah dia itu

makhluk, bukan Tuhan. Demikian inilah makna yang dimaksud dari perkataan al-Imam

Ahmad ar-Rifa’i di atas, dan beliau adalah seorang yang sangat mendalam dalam ilmu

akidah, beliau telah mengungkapkan perkataannya tersebut dalam kitab “Halatu Ahl

al-Haqiqah Ma’a Allah “. Sebagian ulama berkata:

القِبَامَة وَيـَوْم الدُّنـْيَا فِي لِتَسْلَمَ الْحِجَا صَاحِبَ َا ي الصَّمْتِ بِطُوْلِ عَلَيْكَ
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2.1.5

“Hendaklah anda memperpanjang diam Wahai orang yang punya akal, agar selamat di

dunia dan akhirat/ kiamat."

Perkataan ini diambil dari sabda Rasulullah kepada Abu Dzar

9u-9 su) u: , u jes ue 9u:uis; 4 : & 9 - J; ule)

“Hendaklah kamu memperpanjang diam kecuali kepada hal yang baik, karena

demikian itu dapat megalahkan syaitan dan menolong kamu dalam urusan agamamu"

(HR Ibnu Hibban).

Seorang yang memiliki akal cerdas adalah orang yang selalu menghadirkan makna

firman Allah:

18 3) : -3, &a S. J; 3 asi: w)

"Tidaklah seseorang itu berucap dari sebuah perkataan kecuali dicatat oleh Malaikat

Raqib dan Atid" (QS. Qaf 18). Dia tidak akan berkata-kata kecuali bila ada

manfaatnya. Wa Allah A'lam Bi Ash-Shawab, Wallaih at-Tuklan Waal-Ma'ab.

0328. TAFSIR : ALIF LAAM MIIM

PERTANYAAN :

AL-Astafi'una Mazhab Imam Syafi'i

Adakah yg tau makna aalif lam mim ?

Arif Vidic Nemandja

Mbah sekalian mau nanya, kalo Yaa Sin mbah ?

JAWABAN :

Zaine Elarifine Yahya

Wallohu a'lamu bimur00dihi )

Mbah Jenggot ll

& 494 ->,-S, sus Ju { } } Jw J; Jw ei - - - 3: , :% A- xi Jé:

8 - - - - - - - -- - 8 - - - - use-9 : -, -er- -

--> 89- ale -, -l - Jé -el-ū al: 34 sa: S1 - - - - 4×: * - 3°3.

--->0, 4 - -- -ase & 99,: -: é; 9- 4u-l 9sa : --el, Ju:

3) -49, 4 - - 4 - a >0, 4 : -49e (2)- - -- -u (1) - - -)
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•iu-Ji : aà la . (4) [-l J3-0 &-Ji: 4- J:X: “SUls &

Tafsir Yaa Siin :

9 - Je, 9- - - 9 (1): 9 9u- - 4-an, ase -ue & :

Jw 4 su-is - - - - -3 ° ut Jes - 4 uas : -

Masaji Antoro

Alif laam mim "Hanya Allah lah yang mengetahui maksudnya" (QS, Al-Baqarah Ayat

1).

Biasanya tiap satu kata terdiri dari beberapa huruf, dan memberikan arti tertentu. Akan

tetapi Allah swt telah memulai 29 Surat dari 114 surat di dalam Kitab-Nya dengan

huruf-huruf (ada pula dengan sebuah huruf) di mana setiap huruf di baca sendiri

sendiri, seperti ayat pertama dari surat Al-Baqarah ini. Sebagai contoh, a]| kita tidak

membacanya "alam" Akan tetapi kita membacanya "alif laam miim". Huruf-huruf

semacam ini, yang tak pernah ada sebelumnya di dalam bahasa Arab, di dalam istilah

ulama Mufassiriin disebut "huruf Muqotto'ah", artinya huruf yang terpotong-potong,

karena ia dibaca sendiri-sendiri, tak menyambung.

"Alif Lam Mim" termasuk huruf-huruf abjad yang terletak pada permulaan beberapa

surah Alguran. Ada dua hal yang perlu dibicarakan tentang huruf-huruf abjad yang

disebutkan pada permulaan beberapa surah dari Alquranul Karim itu, yaitu apa yang

dimaksud dengan huruf ini, dan apa hikmahnya menyebutkan huruf-huruf ini ?

Tentang soal pertama, maka para Mufassir berlainan pendapat, yaitu:

1. Ada yang menyerahkan saja kepada Allah, dengan arti mereka tidak mau

menafsirkan huruf-huruf itu. Mereka berkata, "Allah sajalah yang mengetahui

maksudnya." Mereka menggolongkan huruf-huruf itu ke dalam golongan ayat-ayat

mutasyabihat yang tujuan Allah menurunkan huruf mudoththo'ah ini adalah untuk

menguji para hambanya, apakah mereka akan beriman atau ragu-ragu dan

mengingkarinya.

Pendapat pertama ini sebagaimana diriwayatkan dari Abu Bakar As Siddiq, Umar bin

Khattab, Ustman bin Affan, Ali bin Abu Thalib, dan Abdullah bin Mas'ud, - mengatakan

bahwa huruf mudoththo'ah ini adalah rahasia Allah di dalam Al Qur'an, kita tidak

mengetahui maksud dan artinya. Akan tetapi kita tetap harus membacanya dan

beriman bahwa huruf mudoththo'ah tersebut diturunkan oleh Allah swt.

2. Ada yang menafsirkannya. Mufassirin yang menafsirkannya ini berlain-lain pula

pendapat mereka, yaitu:

a. Ada yang berpendapat bahwa huruf-huruf itu adalah isyarat (keringkasan
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dari kata-kata), umpamanya Alif Lam Mim. Maka "Alif" adalah keringkasan dari

"Allah", "Lam" keringkasan dari "Jibril", dan "Mim" keringkasan dari

Muhammad, yang berarti bahwa Alquran itu datangnya dari Allah, disampaikan

oleh Jibril kepada Muhammad. Pada Alif Lam Ra; "Alif" keringkasan dari "Ana",

"Lam" keringkasan dari "Allah" dan "Ra" keringkasan dari "Ar-Rahman", yang

berarti: Saya Allah Yang Maha Pemurah.

b. Ada yang berpendapat bahwa huruf-huruf itu adalah nama dari surah yang

dimulai dengan huruf-huruf itu.

c. Ada yang berpendapat bahwa yang dimaksud dengan huruf-huruf abjad ini

adalah huruf-huruf abjad itu sendiri. Maka yang dimaksud dengan "Alif" adalah

"Alif", yang dimaksud dengan "Lam" adalah "Lam", yang dimaksud dengan

"Mim" adalah "Mim", dan begitu seterusnya.

d. Huruf-huruf abjad itu untuk menarik perhatian. Menurut para mufassir ini,

huruf-huruf abjad itu disebut Allah pada permulaan beberapa surah dari

Alquranul Karim, hikmahnya adalah untuk "menantang".

Tantangan itu bunyinya kira-kira begini: Alquran itu diturunkan dalam bahasa

Arab, yaitu bahasa kamu sendiri, yang tersusun dari huruf-huruf abjad, seperti

Alif Lam Mim Ra, Ka Ha Ya Ain Shad, Qaf, Tha Sin dan lain-lainnya. Maka

kalau kamu sekalian tidak percaya bahwa Alquran ini datangnya dari Allah dan

kamu mendakwakan datangnya dari Muhammad, yakni dibuat oleh Muhammad

sendiri, maka cobalah kamu buat ayat-ayat yang seperti ayat Alquran ini. Kalau

Muhammad dapat membuatnya tentu kamu juga dapat membuatnya.

Maka ada "penantang", yaitu Allah, dan ada "yang ditantang", yaitu bahasa Arab, dan

ada "alat penantang", yaitu Alquran. Sekalipun mereka adalah orang-orang yang fasih

berbahasa Arab, dan mengetahui pula seluk-beluk bahasa Arab itu menurut naluri

mereka, karena di antara mereka itu adalah pujangga-pujangga, penyair-penyair dan

ahli-ahli pidato, namun demikian mereka tidak bisa menjawab tantangan Alquran itu

dengan membuat ayat-ayat seperti Alquran. Ada juga di antara mereka yang

memberanikan diri untuk menjawab tantangan Alquran itu, dengan mencoba membuat

kalimat-kalimat seperti ayat-ayat Alquran itu, tetapi sebelum mereka ditertawakan oleh

orang-orang Arab itu, lebih dahulu mereka telah ditertawakan oleh diri mereka sendiri.

Wallahu a’lam bis showaab.(Sumber : Tafsiir Ibn Katsiir surat alBaqarah ayat 1

http://www.facebook.com/note.php?note_id=135823006459305).

Fiq Khachu Jumfunk

Saudara aL dari awal kan sudah ada jawabannya "allahu a'lamu bimurodihi/allah lah

yg mahatau akan artinya". La ya'lamu ta'wilahu illa allah."tidak ada yg tau ta'wilannya

kecuali allah"coba lihat di suroh ali imron ayat 6. Adapun ulama yang mengatakan
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alifnya allah, lam nya latip,itu bkan arti tapi asrorul huruf / rahasia huruf.

2.1.6 0360. TAFSIR : IHDINAS SHIROTOL MUSTAQIM

Kata ihdinaa (tunjukkanlah kami) dalam ayat di atas merupakan bentuk kata perintah

(fi’lu al-amr) dari kata hadâ-yahdii. Hadâ-yahdii sendiri artinya adalah memberi

petunjuk kepada hal-hal yang benar. Kata hidayah merupakan bentuk fi’lu al masdar

dari kata ini. Dalam “Tafsir Munir” karya Dr. Wahbah Az Zuhaily, hidayah ada lima

macam. Satu hidayah ke hidayah yang lain bersifat hierarkis, di mana hidayah yang

ada di bawahnya akan menyempurnakan hidayah yang ada di atasnya. Jadi semakin

ke bawah maka semakin tinggi nilainya. Adapun kelima hidayah tersebut adalah

sebagai berikut:

Pertama, Hidayah Ilhami. Hidayah ini adalah fitrah yang Allah SWT berikan kepada

semua makhluk ciptan-Nya. Contohnya, Allah SWT memberikan hidayah ilhami

kepada lebah yang suka hinggap di bunga untuk mengambil saripatinya, dapat

membangun sarang yang menurut para ahli adalah desain yang paling sempurna

berdasarkan fungsinya.

Seorang bayi yang lapar diberi hidayah ilhami oleh Allah SWT untuk menangis dan

merengek-rengek pada ibunya agar diberi ASI. Siapakah yang mengajari lebah dan

bayi tadi untuk melakukan hal tersebut? Tentunya kita yang beriman kepada Allah

SWT akan menjawab: itulah kekuasaan Allah SWT yang telah memberikan hidayah

ilhami kepada makhluk-Nya. Semua makhluk yang diciptakan Allah SWT akan

menerima hidayah ini. Dalam bahasa kita, hidayah ilhami ini adalah insting, yang

merupakan tingkat inteligensi paling rendah.

Kedua, Hidayah Hawasi. Hidayah hawasi adalah hidayah yang membuat makhluk

Allah SWT mampu merespon suatu peristiwa dengan respon yang sesuai. Contohnya

adalah, ketika manusia mendapatkan kebahagiaan maka ia akan senang dan jika

mendapatkan musibah maka ia akan sedih. Dalam istilah kita, hidayah hawasi ini

adalah kemampuan inderawi.

Hidayah hawasi sangat dipengaruhi oleh lingkungan. Maka respon yang ditimbulkan

dari sebuah peristiwa sangat tergantung dengan lingkungan kita. Jika lingkungan itu

normal maka respon kita akan normal. Misalnya, orang yang mendapatkan musibah

akan sedih karena lingkungannya mengajarkan untuk merespon peristiwa tersebut

dengan bersedih. Di lain tempat dan waktu mungkin saja respon ini berubah karena

lingkungannya merespon dengan hal yang berbeda. Maka untuk mendapatkan

hidayah hawasi ini kita harus membuat atau mengondisikan agar lingkungan kita

normal alamiah.

Ketiga, Hidayah Aqli (akal). Hidayah akal adalah hidayah yang diberikan khusus pada
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manusia yang membuatnya bisa berfikir untuk menemukan ilmu dan sekaligus

merespon peristiwa dalam kehidupannya dengan respon yang bermanfaat bagi

dirinya. Hidayah akal akan bisa kita miliki manakala kita selalu mengambil pelajaran

dari segala sesuatu, segala peristiwa, dan seluruh pengalaman hidup kita ataupun

orang lain. Allah SWT berfirman:

“Dia-lah yang mengeluarkan orang-orang kafir di antara ahli Kitab dari kampung

kampung mereka pada saat pengusiran yang pertama. kamu tidak menyangka, bahwa

mereka akan keluar dan merekapun yakin, bahwa benteng-benteng mereka dapat

mempertahankan mereka dari (siksa) Allah; Maka Allah mendatangkan bagi mereka

(hukuman) dari arah yang tidak mereka sangka-sangka. Allah melemparkan ketakutan

dalam hati mereka; mereka memusnahkan rumah-rumah mereka dengan tangan

mereka sendiri dan tangan orang-orang mukmin. Maka ambillah (kejadian itu) sebagai

pelajaran, wahai orang-orang yang mempunyai wawasan”. (QS. Al-Hasyr [59]: 2).

Yang dimaksud dengan ahli Kitab dalam ayat ini ialah orang-orang Yahudi Bani Nadhir

pada masa Nabi Muhammad SAW di Madinah. Merekalah yang mula-mula

dikumpulkan untuk diusir keluar dari Madinah karena mereka mengingkari Piagam

Madinah.

Ayat ini memerintahkan kita untuk senantiasa mengambil hikmah dan ‘ibroh dari

segala kejadian dalam kehidupan ini, dengan harapan kita tidak terjebak pada

permasalahan yang sama. Hidayah akal ini akan bekerja dengan ilmu yang diperoleh,

dari proses pembelajaran kehidupan yang telah dilakukan, yang kemudian digunakan

untuk memilih respon yang terbaik bagi diri di masa mendatang. Semakin banyak kita

mengambil pelajaran maka semakin tinggi kualitas hidayah akal kita.

Namun Hidayah akal ini mempunyai keterbatasan dalam menyeragamkan respon

terhadap sebuah kejadian untuk seluruh manusia. Ada pepatah “lain ladang, lain pula

belalangnya. Lain kepala, lain pula isinya.” Mungkin respon tertentu baik menurut kita,

akan tetapi belum tentu baik menurut orang lain. Maka diperlukan sebuah standar

untuk menyeragamkan mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang hak dan

mana yang batil. Jawaban untuk hal ini ada pada tingkatan hidayah selanjutnya.

Keempat, Hidayah Dien (agama). Hidayah agama adalah sebuah panduan ilahiyah

yang membuat manusia mampu membedakan antara yang hak dan yang batil, antara

yang baik dan yang buruk. Hidayah agama ini merupakan standard operating

procedure (SOP) untuk menjalani kehidupan. Tentunya yang membuatnya adalah

yang Maha segala-galanya, yang menciptakan manusia itu sendiri, yaitu Allah SWT.

Karena yang Allah SWT tentukan, pastilah itu yang terbaik. Allah SWT berfirman :

“Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi

(pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia tidak baik bagimu. Allah mengetahui,

sedang kamu tidak Mengetahui.” (QS. Al-Baqarah : 216).
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Maka apa saja yang ditentukan oleh agama, pastilah itu yang terbaik untuk kita.

Hidayah agama ini bisa kita peroleh manakala kita selalu belajar dan memperdalan

agama Islam ini.

Seperti Allah SWT tegaskan dalam Al Qur’an:

”Tidak wajar bagi seseorang manusia yang Allah berikan kepadanya al Kitab, hikmah

dan kenabian, lalu dia berkata kepada manusia: “Hendaklah kamu menjadi

penyembah-penyembahku bukan penyembah Allah.” Akan tetapi (Dia berkata):

“Hendaklah kamu menjadi orang-orang Rabbani, karena kamu selalu mengajarkan al

Kitab dan disebabkan kamu tetap mempelajarinya.” (QS. Ali Imran : 79).

Semua orang mampu mempelajari agama ini (Al Qur’an dan As Sunnah), akan tetapi

tidak semua orang berkemauan untuk mengamalkan agama ini. Kemauan untuk

mengamalkan agama akan berbanding lurus dengan sejauh mana kita bisa

manggapai hidayah taufiq.

Kelima, Hidayah Taufiq. Hidayah taufiq adalah adalah hidayah yang membuat

manusia hanya akan menjadikan agama sebagai panduan hidup dalam menjalani

kehidupannya. Hidayah taufiq ibarat benih yang Allah SWT semaikan di hati yang

tidak hanya bersih dari segala hama penyakit, tetapi juga subur dengan tetesan

robbani. Bersih dan suburnya hati akan terlihat dari pohon-pohon kebaikan dan amal

yang tumbuh di atasnya. Hanya kesungguhan yang akan membuat kita pantas

menerima hidayah taufiq dari Allah SWT. Firman Allah SWT :

”Dan orang-orang yang berjihad untuk (mencari keridhaan) kami, benar-benar akan

kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Sesungguhnya Allah benar-benar

beserta orang-orang yang berbuat baik.” (QS. Al-Ankabuut: 69).

Maka tidak ada jalan lain agar kita mendapatkan Hidayah Taufiq Allah SWT, kecuali

dengan jalan bersungguh-sungguh dan berjihad untuk menjalankan dan mengamalkan

agama yang indah ini.

Penutup

Hidayah Allah SWT memerlukan perjuangan untuk mendapatkannya. Semakin besar

perjuangan dan kesungguhan kita, maka insya Allah kita akan semakin mudah

mendapatkannya, karena semuanya tergantung kepada usaha kita. Hidayah Allah

SWT ibarat sinar matahari yang menyinari seluruh alam ini, dan kita adalah penerima

sinar tersebut. Jika kita membuka diri dengan hati yang bersih, maka kita akan mudah

untuk mendapatkan sinar hidayah Allah SWT. Tapi jika kita menutupi hati dan diri kita

dengan kotoran dan hama penyakit hati maka kita akan sulit untuk mendapatkan sinar

hidayah-Nya. [Hakam elChudrie].
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2.1.7 0365. HERMENEUTIKA

Oleh Muhib Aman Aly

Latar belakang

Al-Qur'an sebagai kitab suci dan pedoman hidup kaum muslimin telah sedang dan

akan selalu ditafsirkan. Karena itu, dalam pandangan kaum muslimin, tafsir al-Qur'an

adalah istilah yang sangat mapan. Akhir-akhir ini di negeri kita, hermeneutika sebagai

metode penafsiran teks, sedang digandrungi oleh para intlektual dan para orientalis

negeri seberang, dan digemakan oleh para pemikir islam moderenis seperti, Hasan

Hanafi, Fazlur Rahman, Muhamad Arkoun, Nasr Hamid Abu Zaid dan lain-lain.

padahal istilah hermeneutika adalah kosa kata filsafat barat yang juga sangat terkait

dengan interpretasi Bibel. Oleh karena itu hermeneutika tidak layak disinonimkan

dengan tafsir al-Qur'an yang memiliki konsep yang jelas, berurat dan berakar dalam

Islam. Hermeneutika dibangun atas faham relatifisme. Hermeneutika menggiring

kepada gagasan bahwa segala penafsiran al-Qur'an itu relatif, padahal fakta empiris

menunjukkan para mufassir yang terkemuka sepanjang masa tetap memiliki

kesepekatan-kesepakatan. Jika hermeneutika tetap digunakan sebagai sinonim

terhadap tafsir, akan mengimplikasikan berbagai problematika yang ada didalam

hermeneutika, juga terjadi didalam al-Qur'an. Tulisan di bawa ini akan mengungkap

bahwa hermeneutika tidaklah layak untuk di anggap sebagai tafsir.

Hermeneutika, Tafsir dan Ta'wil

Secara etimologis, kata tafsir berasal dari bahasa Arab, Fassara, yang bermakna

menerangkan atau menjelaskan. Kata tafsir disbutkan secara eksplisit di dalam al

Qur'an surat Al-Furqon (25: 33) yang artinya: Tidaklah engkau orang-orang kafir itu

datang kepadamu (membawa) sesuatu yang ganjil, melainkan kami datangkan

kepadamu sesuatu yang benar dan yang paling baik penjelasannya. Secara

terminologis, tafsir dimaksud adalah ilmu yang dengannya, pemahaman terhadap

kitab Allah swt yang diturunkan kepada Rasulullah saw, penjelasan mengenai makna

makna kitab Allah swt dan penarikan hukum-hukum beserta hikmahnya itu dapat

diketahui.

Kata hemeneutika merupakan derivasi dari bahasa Yunani dari akar kata hermÇneui,

yang berarti menafsirkan. Hermeneutika di asosiasikan kepada Hermes, seorang

utusan dewa dalam mitologi Yunani Kuno yang bertugas menyampaikan dan

menerjemahkan pesan dewata yang masih samar-samar kedalam bahasa yang

dipahami manusia. Sumber-sumber perkamusan menyatakan, Istilah hermeneutika

dimulai dari usaha para ahli teologi Yahudi dan Kristen dalam mengkaji ulang secara

kritis teks-teks dalam kitab suci mereka untuk mencari "nilai kebenaran Bible".

Mengapa dengan hermeneutika itu para teologi bertujuan mencari nilai kebenaran

dadalam Bible? Jawabannya adalah, karena mereka memiliki sejumlah masalah

dengan teks-teks kitab suci mereka. Mereka mempertanyakan apakah secara harfiyah

Bible itu bisa dianggap Kalam Tuhan atau perkataan manusia. Hal itu disebabkan
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adanya perbedaan gaya dan kosa kata yang ditemukan pada berbagai pengarang

Bible. Adanya perbedaan itulah yang menyebabkan Bible tidak bisa dikatakan Kalam

Tuhan. Oleh sebab itu para teolog Kristen, memerlukan hermeneutika untuk

memahami Kalam Tuhan yang sebenarnya. Mereka hampir bersepakat, bahwa Bible

secara harfiyahnya bukanlah Kalam Tuhan. Keadaan ini berbeda dengan kaum

Muslimin, yang yang telah bersepakat bahwa al-Qur'an adalah Kalam Allah swt yang

diturunkan kepada Rasulullah saw.

Kaum Muslimin juga bersepakat, bahwa secara harfiyah al-Qur'an itu dari Allah swt.

Juga, kaum Muslimin sepakat, membaca al-Qur'an secara harfiyah adalah termasuk

ibadah dan mendapat pahala, menolak bacaan harfiyah adalah kesalahan,

membacanya secara harfiyah didalam sholat adalah syarat. Oleh sebab itu kaum

Muslimin, berbeda dengan Yahudi dan Kristen, tidak pernah bermasalah dengan

lafadz-lafadz harfiyah al-Qur'an. Perbedaan selanjutnya adalah, bahwa Bible kini

ditulis dan dibaca bukan lagi dengan bahasa asalnya. Bahasa asal Bible adalah

Hebrew untuk Perjanjian Lama, Greek untuk Perjanjian Baru, dan Nabi Isa sendiri

berbicara dengan bahasa Aramic. Teks-teks Hebrew Bible pula mempunyai masalah

dengan isu Orginality. Mengenai bahasa Hebrew sendiri, saat ini tak ada seorangpun

yang masih aktif menggunakan bahasa Hebrew kuno.

Oleh sebab ketiadaan bahasa Hebrew pada saat ini, maka wajarlah para teolog

Yahudi dan Kristen mencari jalan lain untuk memahami kembali Bible melalui

hermeneutika. Dalam hal ini hermeneutika kemungkinannya dapat membantu suatu

karya terjemahan, lebih-lebih lagi, jika bahasa asalnya sudah tidak ditemukan lagi.

Friedrich Schleiermacher (1768-1834), filosof Protestan dari Jerman, yang dipercaya

sebagai pendiri hermeneutika secara umum, menyatakan bahwa, diantara tugas

hermeneutika itu adalah untuk memahami teks "sebaik atau lebih baik dari pada

pengarangnya sendiri". Maka wajarlah Bible yang dikarang oleh banyak orang itu

memerlukan hermeneutika untuk memahaminya dengan cara yang lebih baik dari

pengarangnya Bible itu sendiri. Adapun al-Qur'an, bagaimana mungkin terfikir oleh

kaum Muslimin bahwa mereka dapat memahami al-Qur'an lebih baik dari Allah swt

atau Rasulullah saw ?. Oleh sebab itu, dalam upaya pemahaman lebih dalam

mengenai al-Qur'an, kaum Muslimin hanya memerlukan tafsir, bukan hermeneutika,

karena mereka telah menerima kebenaran harfiyah al-Qur'an sebagai Kalam Allah

swt.

Kalau perlu lebih mendalam lagi, seperti dalam ayat-ayat Mutasyabihat, maka yang

diperlukan adalah ta'wil. Perlu ditegaskan, dalam tradisi Islam, ta'wil tidaklah sama

dengan hermeneutika, karena ta'wil, mestilah berdasakan dan tidak bertentangan

dengan tafsir, dan tafsir berdiri diatas lafadz-lafadz harfiyah al-Qur'an. Jadi, sebagai

suatu istilah, ta'wil dapat berarti, pendalaman makna. Imam Al-Jurjani (w. 816/1413)

dalam kitab Ta'rifatnya menyatakan tentang hubungan tafsir dan ta'wl sebagi berikut:

Ta'wil secara asalnya bermakna kembali. Namun secara syara' ia brmakna
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memalingkan lafadz dari maknanya yang dhohir kepada makna yang mungkin

terkandung didalamnya, apabila makna yang mungkin itu sesuai dengan Kitab Allah

dan Sunnah Rasulullah. Contohnya seperti firman Allah swt "Dia mengeluarkan yang

hidup dari yang mati " (al-Anbiya': 95), apabila yang dmaksudkan disitu adalah

mengeluarkan burung dari telur, maka itulah tafsir. Tetapi apabila yang dimaksud

disitu adalah mengeluarkan orang yang berilmu dari orang yang bodoh, maka itulah

ta'wil .

Dari penjelasan diatas, jelaslah bahwa ta'wil lebih dalam dari tafsir, dan tafsir itu

berdasarkan kepada makna dhohir lafadz harfiyah ayat-ayat al-Qur'an. Jadi,

sebenarnya terdapat banyak perbedaan antara tafsir dan hermeneutika. Bahkan

terdapat ketidakmungkinan jika mengaplikasikan hermeneutika kedalam tafsir al

Qur'an.

Dari sisi epistemologis, hermeneutika bersumber dari akal semata-mata, oleh

karenanya hermeneutika memuat dhon (dugaan), syak (keraguan), mira' (asumsi),

sedangkan didalam tafsir, sumber epistemologi adalah wahyu al-Qur'an. Karena itu,

tafsir terikat dengan apa yang telah disampaikan, diterangkan dan dijelaskan oleh

Rasulullah saw. Allah berfirman dalam surat al-Nahl (44). yang artinya : Telah kami

turunkan kepadamu (Muhammad) Kitab tersebut, agar kamu jelaskan kepada umat

manusia tentang apa yang telah diturunkan (Allah) kepada mereka, dan agar mereka

memikirkannya. Rasulullah saw menyampaikan, menerangkan dan menjelaskan isi al

Qur'an, jika ada diantara para sahabat yang bersilisih atau tidak mengerti mengenai

kandungan ayat al-Qur'an, mereka merujuk langsung kepada Rasulullah saw, akal

tidak dibiarkan lepas landas melanglang buana, sebagaimana yang terjadi didalam

hermeneutika. Akal yang liberal tanpa ikatan, akan dengan mudah menyalah tafsirkan

ayat-ayat al-Qur'an. Setelah Rasulullah saw wafat, para sahabat menafsirkan ayat al

Qur'an dengan sangat hati-hati. Abu Bakar ra misalnya, mengatakan : "Bumi mana

yang akan membawaku, dan langit mana yang akan menaungiku, jika aku

mengatakan didalam Kitab Allah apa yang aku tidak ketahui".

Para sahabat menafsirkan al-Qur'an dengan berpegang kepada penafsiran yang telah

diberikan oleh Rasulullah saw. Ketika menafsirkan al-Qur'an, para sahabat pertama

tama menelitinya dalam ayat-ayat al-Qur'an yang lain, karena ayat-ayat al-Qur'an satu

sama yang lain saling menafsirkan. Setelah itu mereka merujuk pada penafsiran

Rasulullah saw, sesuai dengan fungsi beliau sebagai penjelas terhadap ayat-ayat al

Qur'an. Sekiranya penjelasan tertentu tidak ditemukan didalam al-Qur'an dan Hadits,

maka para sahabat berijtihad. Setelah generasi para sahabat, para tabi'in menafsirkan

al-Qur'an dengan al-Qur'an, Hadits dan pendapat para sahabat, setelah itu baru

dilakukan ijtihad. Pada masa para tabi'in, tafsir, belum merupakan disiplin ilmu

tersendiri. Tafsir merupakan bagian dari Hadits. Ini menunjukkan dengan jelas bahwa

tafsir tidaklah semena-mena, namun selalu terkait dengan apa yang telah dilakukan

oleh Rasulullah saw dan para sahabatnya.
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Pada abad keempat hijryah, Imam Ibnu Jarir al-Thobari, menulis kitab Jami' al-Bayan

'an Ta'wil al-Qur'an yang mengumpulkan segala berita dari para otoritas sebelumnya

yang berkaitan dengan al-Qur'an. Al-Thobari menggunakan sistem isnad untuk

menafsirkan al-Qur'an. Tujuannya adalah untuk menjaga agar penafsiran tidak

dilakukan secara sembarangan dan tetap bersandar kepada penafsiran yang otoratif.

Pendekatan al-Thobari ini kemudian diikuti oleh para mufassir yang lain, seperti Ibnu

Katsir dengan Tafsir al-Qur'an al-Karim, al-Suyuthi dengan tafsirnya al-Durr al-Mantsur

fi Tafsir bi al-Ma'tsur dan lain-lain. Berbeda dengan tafsir yang sudah mapan didalam

Islam, hermeneutika muncul didalam konteks peradaban Barat, yang didominasi oleh

konsep ilmu yang skeptik. Karena itu konsep yang ditawarkan oleh para hermeneut

tentang makna, kandungan, teori hermeneutika itu sendiri, terus menerus mengalami

berbagai perubahan, perbedaan dan bahkan pertentangan. Teori hermeneutika

dibangun atas spekulasi akal. Karena itu, konsep dan teorinya tidak jelas

sebagaimana penggunaan tafsir yang selalu terkait dengan al-Qur'an dan Hadits.

'Ulumul Qur'an dan Kredibilitas Mufassir

Selain tafsir al-Qur'an, ilmu-ilmu yang membantu dalam menafsirkan al-Qur'an sudah

wujud dengan sangat mapan. Kajian secara lebih mendalam dan khusus serta

sistimatis mencakup berbagi aspek didalam al-Qur'an, seperti al-Qira'ah, asbab al

nuzul, nasikh wa al-mansukh, tarikh al-Qur'an, al-muhkan wa al-mutasyabihat, dan

lain-lain. Ilmu-ilmu yang telah disebutkan diatas, harus dimiliki oleh para mufassir,

agar isi al-Qur'an tidak ditafsirkan semena-mena. Para mufassir harus memiliki

kredibilitas supaya tidak terjadi penyimpangan penafsiran. Jika penafsiran al-Qur'an

dilakukan dengan sesuka hati oleh siapa saja, maka akan terjadi banyak kebingungan

dan kerancuan penafsiran, sebagaimana yang terjadi dalam kelompok Ahmadiyah,

yang menafsirkan al-Qur'an sesuai dengan kepentingan golongannya. Menghindari

hal-hal seperti itu, para penafsir harus memenuhi berbagai pra syarat. Imam al

Suyuthi menyebutknan bahwa, seorang mufassir harus menguasi nahwu, shorrof,

istihqoq, ma'ani, bayan, badi', qiro'ah, ushuluddin, ushul al-fiqh, asbab al-nuzul,

qishosh, nasikh wa al-mansukh, fiqh, dan hadits-hadits yang menerangkan al-Qur'an,

disamping itu ia juga harus mengamalkan ilmunya . Pra syarat ini juga, yang

membedakan dengan hermeneutika, yang membuka penafsiran seluas mungkin bagi

siapa saja untuk menginterpretasikan teks.

Saat ini para orientalispun sangat getol menafsirkan al-Qur'an. Karena itu, sangat

banyak sekali ditemukan penafsiran yang memuat kepentingan mereka. Padahal para

ulama' kita sejak dulu sudah menetapkan bahwa diantara syarat-syarat para mufassir

adalah berkaitan dengan keberagamaan dan akhlaq, yaitu memiliki akidah yang sahih,

komitmen dengan kewajiban agama dan akhlaq Islami. Al-Thabari, misalnya,

mengemukakan bahwa syarat utama seorang mufassir adalah akidah yang benar dan

komitmen mengikuti sunnah. Orang yang akidahnya cacat, tidak dapat dipercaya bisa

mengemban amanah yang berkaitan dengan urusan keduniawian apalagi urusan
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keagamaan.

Kesimpulan

Walhasil, hermaneutika jelas berbeda dengan tafsir ataupun ta'wil, hermeneutika tidak

sesuai untuk kajian al-Qur'an, baik dalam arti teologis atau filosofis. Dalam arti

teologis, hermeneutika akan brakhir dengan mempersoalkan ayat-ayat yang sudah

dhohir dari al-Qur'an dan menganggapnya sebagai problematik. Diantara kesan

hermeneutika teologis ini adalah adanya kesan keragu-raguan terhadap Mushaf

Utsmani yang telah disepakati oleh kaum Muslimin. Keinginan para pemikir moderen,

Muhammad Arkon misalnya, untukmen-"Deconstruct" (merubah ulang) Mushaf

Utsmani, adalah pengaruh dari hermeneutika teologis ini. Pendapat Nasr Hamid Abu

Zaid yang menyatakan bahwa, posisi Nabi Muhammad saw, sebagai semacam

pengarang al-Qur'an, Nabi Muhammad saw sebagai seorang Ummiy, bukanlah

penerima wahyu pasif, tetapi mengolah redaksi al-Qur'an, sesuai dengan kondisinya

sebagai manusia biasa, setelah al-Qur'an disampaikan oleh Rasulullah saw kepada

umatnya, maka telah berubah menjadi teks Insani bukan teks Ilahi yang suci dan

sakral, adalah kesan yang muncul dari hermeneutikafilosofis.

Dalam posisi yang lebih ekstrim, filsafat hermeneutika telah memasuki dataran

epistemologis yang berakhir pada pemahaman Shophist yang bertentangan dengan

pandangan hidup Islam. Filsafat hermeneutika berujung pada kesimpulan universal

bahwa, setiap pemahaman teks adalah bentuk dari interpretasi, dan karena

interpretasi itu tergantung kepada orangnya, maka hasil pemahaman tersebut menjadi

subyektif. Dengan kata lain, tidak ada orang yang dapat memahami apapun secara

obyektif. Aqidah al-Nasafi, pada pragraf pertamanya menyatakan : Semua hakikat

segala perkara itu tsabit adanya, dan pengetahuan akan dia adalah yang sebenarnya,

berbeda dengan pendapat kaum Sufasta'iyyah. Salah satu golongan Sufasta'iyyah itu

adalah golongan 'indiyyah (Subyektifisme) yang menganut faham bahwa tidak ada

kebenaran obyektif dalam ilmu, semua ilmu adalah subyektif, dan kebenaran

mengenai sesuatu hanyalah semata-mata pendapat seseorang. Apabila semua ini

dikaitkan dengan kajian al-Qur'an, maka akibatnya tidak ada kaum Muslimin yang

mempunyai pemahaman yang sama mengenai al-Qur'an, karena semua pemahaman

itu tergantung pada interpretasi masing-masing.

Gagasan Schleiermacher bahwa penafsir dapat lebih mengerti lebih baik dari

pengarang, sangat tidak tepat untuk di aplikasikan pada al-Qur'an. Tidak seorangpun

dari kalangan mufassir mengatakan bahwa dia akan lebih mengerti dari pada

"pengarang" al-Qur'an, Allah swt. Juga gagasan Wilhem Dilthey yang menggambarkan

bahwa pengarang tidak mempunyai otoritas atas makna teks, tapi sejarahlah yang

menentukan maknanya. Pendapat semacam ini jelas tidak dapat diaplikasikan

didalam tafsir al-Qur'an. Bagi Mufassir, Allah swt, justru mengubah sejarah, bukan

malah dipengaruhi oleh sejarah. Begitu juga gagasan Gadamer yang menyatakan

bahwa penafsiran senantiasa terikat oleh konteks tradisinya masing-masing, Penafsir
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tidak mungkin melakukan penafsiran dari sisi yang netral. Penafsir merupakan

"reinterpretation", memahami lagi teks secara baru dan makna yang baru pula.

Pendapat Gadamer sebagaimana diatas, akan menggambarkan bahwa para penafsir

tidak akan terlepas daripada latar belakang situasi, budaya dan sosial. Bagi kaum

Muslimin, para mufassir, baik dahulu, sekarang dan yang akan datang, tidak akan

terjebak dengan latar belakang sosial dan budaya. Tafsir dilakukan melampaui batas

budaya dan lokal. Oleh karena itu, masih banyak kesepakatan diantara para mufassir,

meskipun latar belakang sosial dan budaya mereka berbeda.

Terakhir, sebagai penutup, berikut saya kutip sedikit tulisan yang terdapat dalam buku

"Hermeneutika Transdental : Dari Konfigurasi Filosofis menuju Praksis Islamic

Studies" yang telah banyak beredar, sebagai contoh dari dampak gagasan

mengusung Hermeneutik ke al-Qur'an. Berikut tulisannya : "….kiranya tidak ada

salahnyajika digulirkan gerakan re-orientasi penafsiran al-Qur'an dari yang berwacana

superioritas menuju Qur'an yang komunikatif. Artinya : pandangan tentang al-Qur'an

yang mau mengakomodir pandangan-pandangan yang bernuansa kemanusiaan.

Sehingga manusia "ada" ketika berhadapan dengan al-Quran. Jika selama ini

penafsiran tentang al-Qur'an sudah menempatkan al-Qur'an sebagai "benda suci"

yang tak bisa salah, maka saat ini diperlukan sebuah paradigma yang tak bisa

melepaskan al-Qur'an sebagai produk budaya manusia dalam menagkap

keber"ada"an Tuhan. Inilah yang disebut dengan Qur'an komunikatif, dimana manusia

diberi ruang kebebasan dalam menafsirkannya, terlepas dari adiprasangka al-Qur'an

yang sudah terlanjur sudah dianggap Maha Suci bahkan anti kritik.

Sekali lagi, kebenaran al-Qur'an adalah kebenaran menurut ukuran manusia. Al

Qur'an tidak bisa menunjukkan kebenarannya tanpa mengikut sertakan pandangan

kebenaran dari manusia. Jadi, kebenaran al-Qur'an adalah kebenaran yang bersifat

manusiawi. Sudah sewajarnya jika manusia diberi ruang dalam menginterpretasikan

al-Qur'an. Namun, jika al-Qur'an kita pandang secara absolut, maka tidak ada nilai

guna yang kreatif bagi perkembangan manusia…..(hal: 204-205). Pernyataan diatas

jelas sekali membeo hermeneutika Kritisnya Habermas tanpa mengetahui

konsekuensi epistemologisnya. Atau barangkali penulisnya tidak tahu bagaimana

posisi epistemologis al-Qur'an. Menganggap al-Qur'an bukan suci lagi dan bisa salah,

telah mereduksi kalau tidak menafikan status al-Qur'an sebagi wahyu Allah swt.

Tulisan ini saya akhiri dengan peringatan Rasulullah saw: " Kamu akan mengikuti

jalan-jalan kaum sebelum kamu, sehasta demi sehasta, sejengkal demi sejengkal,

sehingga apabila mereka masuk lubang biawak sekalipun, kamu akan mengikutinya

jua". Kemudian Rasullah saw ditanya : "Apakah mereka (yang diikuti) itu kaum Yaudi

dan Nasrani ?, Rasulullah saw menjawab : "Siapa lagi (kalau bukan mereka).

(HR.Bukhori Muslim.)Wallohu A'lam bi al-Showab.
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2.2

2.2.1

2.2.2

TAJWID

Bab ini berisi dokumen tanya jawab dan diskusi tentang hal-hal yang berkaitan dengan

metode membaca Al-Qur'an / tajwid.

0018. Membaca Tashil Hamzah Lafadz "an’amta"

PERTANYAAN :

Azkal Banten Cah

Sahkah sholatnya orang yang dalam membaca fatihah membaca tashil hamzahnya

"AN 'AMTA" ?

JAWABAN :

Raden Mas LeyehLeyeh

Bacaan aL-fatihahnya menurut imam siapa ?

kalo membaca secara Hafs dari 'Ashim (seperti yg umumnya bacaan yg dipakai di

Indonesia), maka sholatnya SAH, tapi membaca seperti itu HARAM

Masaji Antoro

صالته
تبطل وال أثم

أنعمت
همزة سهل

لو
فرع

Cabang : Seandainya ia membaca tashil hamzah an'amta, maka ia berdosa namun

shalatnya tidak batal. [Hasyiyah Aljamal ‘Alal Manhaj II/751]

0445. TAJWID : EDISI NGAJI TAJWID IDGHOM MITSLAIN KABIRAIN

PERTANYAAN :

Kaka Atsaury

Kaka mau tanya mbaaah... Dalam Surah Al Baqarah 190 ada kalam yang dihukumi

idgham mislain kabir. Apa yang dimaksud idgham mislain kabir dalam ilmu tajwid ???

Ditunggu jawabannya dan terima kasih... (sing njawab tak paringi senyumane kaka

wes)^_^

JAWABAN :

Raden Mas LeyehLeyeh

Masuknya 'nya dua huruf (makhroj) yang sama

Masaji Antoro

- :المتماثالن
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ä-es -> - 9u Je,- wa usi,-.

J: ->,- &- slee: --> 1,1-3 : " & 994, 4ua: -, "g olsu usu.

3:.al au->}) - gul 4,-is).

:S -Se-J :u-J ael &-s:

es. " 4: : jé" - 4, J- u: -> 9: es - - - J S ->,- 9sel-".

- "" Jw J; J. Jas-aux-eual u: *&- 9: gul: J: Je,- 4,- 31 --

3:S 9%u-J) - "eur).

:" ",: " J. val e-9 --S- 9: gul :- J S ->,- 4,- s!-z".

Huruf yang sama keduanya. Definisinya asalah setiap huruf yang sama dan sejenis

dalam makhraj (tempat keluarnya huruf hijaaiyyah) dan sifatnya.

Contoh kedua huruf BA yang terdapat pada lafadz

dan kedua huruf DAAL yang terdapat pada lafadz

1,1-3 ass.

Hukum membacanya wajib dibaca idghom (dalam dua contoh diatas tidak dibaca

qalqalah) bila kedua huruf yang sama tersebut huruf yang pertama sukun sedang

huruf yang kedua hidup dan inilah yang dinamakan dengan idghom shogiirain.

Dan tidak boleh membaca idghom huruf yang sama keduanya dalam beberapa tempat

1. Bila huruf yang pertama berupa huruf mad (waw atau ya) contoh :

": jé", dan ": J'

cara membacanya tidak boleh mengidghomkan waw atau ya’ yang pertama

pada ya’ yang kedua tapi harus dibaca idhar.

2. Bila kedua huruf yang sama diatas sama-sama menyandang harakat, dan

menurut Imam Hafsh cara membacanya juga wajib idhar (tidak diidghomkan)

contoh kedua huruf mim pada surat

alfatihah ayat 3-4 “uju. (3) -;"

dan inilah yang dinamakan dengan “idghom mitslain kabiirain"

3. Bila yang pertama berharakat dan yang kedua mati, juga dibaca idhar Contoh

" :" dan :"

Fathurrobbil bariyyah Syarh al-Muqaddimah hal 23
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2.3

Kembali pada pertanyaan: apa yg dimaksud idgham mislain kabir dlm ilmu tajwid ???

Ialah apabila ada dua huruf yang bertemu sama dalam segi makhraj dan sifatnya

namun keduanya berharakat contoh :

alfatihah
ayat

3-4
“ ) مَالِك3ِالرَّحِيمِ ( ”

Mengenai cara bacanya menurut Imam Hafsh tidak dibaca idghom tapi tetap dbaca

idhar (satu-satu dibaca nyata).

>> Kaka Atsaury: Lalu d Al baqaraah 190.

Pada lafadz"khaytsutsaqiftumuu hum" yang terkena hukum idgham mislain kabir.

Sebaiknya dibaca gmana yai ??

>> Masaji Antoro: HaiTSUTSAqiftumuuhum... Tsa' dan tsa'nya... hehehe

Kan ada dua huruf yang sma TSA dan TSA yg keduanya berharakat karenanya

dinamakan MITSLAIN KABIIRAIN

>> Kaka Atsaury: Saya Prnah dnger pas sema'an qur'an oleh al hafidz gt

dh...beliau membacanya

"khaitsaqiftumuuhum" karena sdh dihukumi idgham mislain kabir, jadi "tsu" nya

hilang.

Tapi saya masih belum begitu faham

Kalau dibaca idghom << ARRAHIIMMAALIKI YAWMIDDIIN >> mim ditasydiid

setelah mim yg pertama dimatikan untuk persaratan idghom.

Kalau dibaca idhar << ARRAHIIMI MAALIKI YAWMIDDIIN >> Kedua huruf mim

dibaca jelas

Kalau dibaca idghom << HAITSTSAQIFTUMUUHUM >> Tsa' ditasydiid setelah

tsa' yg pertama dimatikan untuk persaratan idghom.

Kalau dibaca idhar << HAITSU TSAQIFTUMUUHU >> Kedua huruf tsa' dibaca

jelas...

0060. Tulisan Qur'an Dalam HP Apakah Termasuk Mushaf ?

PERTANYAAN :

Yons Yons Kharisma

assalamu'alaikum...mau nanya ne pak ustad....di hp saya tu kan ada applikasi al

qur'an kamil...,kalo saya mau baca apakah harus berwudlu dulu, di al-qur'an dikatakan

'la yamassuhu illal mutahharuun' maksudnya yang harus suci kalo yg di pegang al

qur'an,tapi kalo hp yg ada applikasi al-qur'annya apa harus sama demikian,terus

bagaimana kalo terbawa ke wc...terima kasih sebelumnya..
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2.4

Mch Imbron Jb

ASSalamu'alaikuuumm ustd semuanya.. numpang nayk nh, bgini Critanya, saya lgi

menjalani kodhil hajeh / buang air besar, dn hp saya, nada deringnya surat ya sin,

tiba2 |g enak2 nongkrong ada bel, secra otomatis hp psti bunyi, dn gmna mnrut

oendpt klian Smua,??

JAWABAN :

Masaji Antoro

Kalau memegang tulisan alquran yang ada pada layar Hp atau PC memang tidak

masalah tanpa adanya wudhu karena tulisan alquran yang ada dalam HP/PC hanya

merupakan pancaran yang di hasilkan dari sinar bukan tulisan

: & -js : - : : es saji -as 3: 4 :: e: : ; di e:

gal J} > 4. 4:4 Sé Ju: 3i 3,3 & 9ū ->>; 8,92 Je Jeaju zi: :

Tuhfah Almuhtaaj|I/132

Menurut Sayyid Almaliki sebenarnya penggunaan nada dering memakai ayat quran

tidak diperkenankan karena bisa menimbulkan unsur lHAANAH (penghinaan) pada Al

quran, belum lagi bila yang memakai nada dering tersebut tidak tahu cara

pemenggalan ayat yang benar saat mengangkat telp/menerima SMS (karena seperti

nada dering ayat kursi, ngga mungkin to kita selesaikan satu ayat lengkap kemudian

baru terima telp) atau dikhawatirkan juga terjadi hal seperti pertanyaan Kang Mch

Imbron Jb diatas,.. "Bacaan yasin berkumandang di WC" Hehehe

0124. Membuka Lembaran Al-Qur'an Dengan Ludah

PERTANYAAN :

Ibnu Tsauban

Bagaimanakah hukumnya membuka lembaran Al-qur'an dgn telunjuk yg dibasahi dgn

ludah supaya dgn mudah membukanya ? Mohon pencerahannya.

JAWABAN :

Mbah Jenggot ll

"Al Imam Ibnu Hajar dalam Al-Hawasyi Madaniyah menjelaskan tentang keharaman

hal tersebut"

\ JelJ3'N :/:-J gal;-J
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2.5

e J 3val 9 : Jua a;- 3' 30 * 3-eu --ael J- a;- (;- 9 Ja:) :)-J :u :

J-a: - 3’,’ -- 3 al°,3M -3l 30 -S Je os -- 89 SM: J 9 J -- j: -

5) :J 4-,- 9 3,3) -3l: : 4. .

Diharamkan menyentuh mushaf dengan tangan yang ada air ludahnya. Karena tidak

diperbolehkan air ludah mengenai dari bagian-bagian mushaf. Keharaman di atas

apabila tangan tersebut masih basah dengan air ludah hingga dapat membasahi

mushaf. Namun, jika air ludah tersebut sudah kering dan tidak membasahi mushaf

maka tidak diharamkan menyentuh mushaf dengan tangan tersebut. | Al- Hawasyi

Madaniyah/juz 1/hal 116].

Davien Ahmed El-iroby

|ya betul tu Haram jika membasahi mushaf Al-qur'an, cek saja di Tarsyih 26 dan

busral-karim juz 1, hal-28

Masaji Antoro

Khilaf. Menurut Imam Ibnu Hajar tidak boleh, sedang menurut Imam Romli boleh asal

bertujuan untuk mempermudah membukanya dan tidak ada maksud menghinanya.

> jel: : s:-: Je 3-jé:u : : g-di esisi :

3- : ou ssu as: - le de ua -- ul 5: A Ju-ji ssu :

--adi : 3 : Jl Guaji & : Jue & : 3, ia seg --ad

Dalam Kitab Qolyubi ala Almahalli dikatakan "Boleh membuka alQuran dengan jari

yang diberi ludah asalkan tidak menimbulkan penghinaan karena dapat

mempermudah, Sedang dalam Fatawy Aljamaal Arromli kebolehan tersebut bila

bertujuan mempermudah membukanya. Dalam Fataawa Assyaarih dijelaskan “Haram

memegang mushaf dengan jemari yang dibasahi ludah karena HARAM hukumnya

mendatangkan sesuatu dari ludah pada bagian sekecil apapun dari mushaf [Tuhfah

Al-Muhtaaj II/150 ].

0142. Surah al-Fatihah : Keragaman dan Ikhtilaf dalam

Penamaannya

Oleh : s): -Jl.Le

Surat al-Fatihah merupakan surat pertama (pembuka) yang ada dalam al-Qur'an.

Terkait namanya, Imam al-Baghawiy (w, 516 H) menyebutkan dalam Ma'alimut Tanzi

bahwa surat al-Fatihah memiliki 3 nama yaitu Fatihatul Kitab, Ummul Qur'an dan as

C 2013 www.piss-ktb.com



AL-QUR'AN 57

Sab'u al-Matsaniy.

Ju-J -M: JLi al -uš - &, su-i 4× 4:

Imam an-Naisaburiy mengatakan bahwa jumlah nama surat al-Fatihah adalah banyak,

ada sekitar 13 nama yang beliau sebutkdan dalam tafsirnya yaitu Fatihatul Kitab (d-il:

uUKJI), Surah al-Hamd ($ 9. So>JI), Ummul kitab dan Ummul Qur'an (al uUSJ al9

ULill), as-Sab'u al-Matsaniy (g.J sulia!), al-Wafiyyah (43lsll), al-Kafiyyah (ASSJ).

asy-Syifa dan asy-Syafiyah (eli:J asl:JIS), al-Asas (0.LXI), ash-Shalah ().2ll),

Surah Ta'limul Masalah ( ,9. elaj alLoll), Surah al-Kanz ($ 9.. jiSJ).

Imam ar-Raziy juga menuturkan bahwa nama surah al-Fatihah adalah banyak. Nama

nama yang beliau sebutkan dalam kitabnya antara lain : Fatihatul Kitab , surah al

Hamd, Ummul Qur'an, as-Sab'u al-Matsaniy, al-Wafiyyah, al-Kafiyyah, al-Asas, asy

Syifa, ash-Shalah, as-Sual (Jl3.JI), Surah asy-Syukr ($ 9. S:JI), Surah ad

Dua ($ 9.. clc>JI).

Sedangkan Imam al-Qurthubiy (w. 671 H) menyebutkan 12 nama yaitu ash-Shalah

().2JI), al-Hamd (So>JI), Fatihatul Kitab (4-8 JUSJ), Ummul Kitab (luUSI), Ummu

Qur'an (al ULil), al-Matsaniy (sulial), al-Qur'an al-Adzim (ULill eukall), asy

Syifa (cli:JI), ar-Ruqiyyah (4,5 JI), al-Asas (U.LXI), al-Wafiyyah (48|9|) dan al

Kafiyyah (4,3lSJI).

Penamaan "al-Fatihah" sendiri maksudnya adalah pembukaan al-Kitab (fatihatul kitab)

hanya secara tulisan saja, yang merupakan bacaan pembuka di dalam shalat dan para

sahabat memulai menulis mushhaf Imam dengannya. Ibnu Katsir (W. 774 H)

menuturkan ini didalam tafsirnya.

Nama ash-Shalah (b)LAJI) sebagaimana disebutkan Imam al-Qurthubiy, disebutkan

pula oleh Imam Ibnu Katsir (W. 774 H), Imam an-Naisaburiy dan Imam Fakhruddin ar

Raziy; adalah berdasarkan firman Allah dalam sebuah hadits,

s- - 4 Jé e-14 - 4- - Jé se - su - - - -

"Aku bagikan shalat diantara Aku dan hamba-Ku menjadi dua bagian, apabila seorang

hamba berkata, "al-Hamdulillahi Rabbil 'alamiyn", maka Allah berfirman ; hamba-Ku

telah memuji-Ku"

Kata ash-Shalah dalam hadits ini maksudnya adalah surat al-Fatihah, begitulah yang

dituturkan oleh Imam ar-Raziy dan Imam an-Naisaburiy. Menurut al-Imam an

Nasaiburiy, darinya juga dapat diketahui kewajiban membaca surat al-Fatihah didalam

shalat. Dalam Tafsirul al-Qur'an al-'Adzim dikemukakan alasan penamaan ash-Shalah

yaitu karena termasuk syarat dari shalat. Imam az-Zamakhsyariy didalam tafsir al

Kasyaf juga menamakan surat al-Fatihah dengan nama ash-Shalah sebagaimana
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penuturan Ibnu Katsir dalam tafsirnya.

Sedangkan nama surah al-Hamdu ( ,9. So-JI), karena didalamnya disebutkan lafadz

al-Hamd, sebagaimana Ulama mengatakan surat al-A'raf, surat al-Anfal, surat at

Taubah dan seumpamanya. Alasan ini dikemukakan oleh Imam al-Qurthubi dalam

tafsirnya. Imam ar-Raziy mengatakan, sebab diawal-awalnya terdapat lafadz al-Hamd.

Demikian juga Imam an-Naisaburiy.

Dinamakan Fatihatul Kitab (4>jl3 UUSJ) karena Allah memulai pembukaan al-Qur'an

dengan surat tersebut, Imam al-Baghawiy telah menuturkan alasan ini. Sedangkan al

Qurthubi mengatakan karena secara lafadz pembukaan bacaan al-Qur'an dimulai

dengannya, secara tulisan penulisan mushhaf dibuka dengannya dan demikian juga

pembukaan shalat. Imam an-Naisaburiy menambahkan, yaitu karena al-Hamd (surat

al-Fatihah) merupakan pembuka setiap kitab sebagaimana pembuka pada al-Qur'an.

Imam ar-Raziy mengatakan sebab dinamakan demikian karena pada al-Mushhaf juga

Ta'lim (pengajian) dibuka dengannya, termasuk juga didalam shalat. Dikatakan juga,

karena merupakan surat yang pertama kali diturunkan dari langit. Ibnu Katsir

menuturkan 3 pendapat terkait masalah ini, ada yang mengatakan (Qil) surat al

Fatihah adalah surat yang pertama kali turun sebagaimana riwayat didalam kitab

Dalailun Nubuwwah lil-Baihaqiy, (qil) pendapat lainnya mengatakan yang pertama kali

turun adalah surat al-Muddatstsir, namun yang shahih menurut Ibnu Katsir, yang

pertama kali turun adalah surat al-'Alaq. Al-Qurthubi mengatakan bahwa tidak ada

perselisihan diantara Ulama mengenai penamaan ini.

Penamaan Ummul Kitab dan Ummul Qur'an menurut al-Baghawiy karena merupakan

pokok (dasar) al-Qur'an yang merupakan permulaan al-Qur'an. Sedangkan menurut

al-Qurthubiy, nama Ummul Kitab (al uUSJI) merupakan nama yang diperselisihkan.

Jumhur "Ulama memperbolehkan penamaan tersebut, sedangkan Anas, al-Hasan dan

Ibnu Siyrin tidak menyukainya. Ibnu Katsir juga mengemukakan hal ini, disebutkan

juga didalam kitab al-Muharrar al-Wajiz. al-Qurthubiy menyebutkan alasan kenapa

mereka tidak menyukai penamaan Ummul kitab sebagai berikut,

Je, tegu: -, -esi : : eus. egi) : - 4 Ju : -- J9- - - - Ju

-ei : : :} - 4 Ju es- - - - - --> -}.

"al-Hasan berkata, Ummul Kitab adalah Halal dan Haram, Allah berfirman Ayat-ayat

Muhkamaat adalah Ummul Kitab, dan yang lainnya adalah Mutasyabihat" (QS. Ali

Imran : 7). Anas dan Ibnu Siyrin berkata, Ummul Kitab adalah nama al-Lauh al

Mahfudz, Allah berfirman : "Sesungguhnya (al-Qur'an) itu di Ummul Kitab" (QS. az

Zukhruf:4)."

Kata "Ummul Kitab" pada QS. az-Zukhruf:4, didalam beberapa kitab tafasir memang

ditafsirkan sebagai Lauh Mahfudz, semisalnya dalam tafsir Jalalain,
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{ asa-ji -30 si -S J-ei { -uš ai } -- {4|:

"{di Ummul Kitab} pokok al-Kitab yaitu al-Lauh al-Mahfudz".

al-Baghawiy didalam Ma'alimut Tanzil

-u$J J-ai "-ušJ a":52u Jé Psi-J :U : { -esi i J } JL' - { 4:1:

"{dan sesungguhnya} yakni al-Qur'an (di Ummul Kitab} didalam al-Lauful Mahfudz.

Qatadah berkata, Ummul Kitab adalah ashl (pokok) al-Kitab"

asy-Syaukaniy didalam Fathul Qadir,

{ ksi-J :U JLi Ql: : si { -uš a 4:

"yakni al-Qur'an yang ada di Lauh Mahfudz"

Ibnu Katsir didalam Tafsirul Qur'an al-'Adzim,

{ use- J-ue & Jé asa-ji -30 si { -uš ai } JLâl si {4|:

"{dan sesungguhnya} yakni al-Qur'an {di Ummul Kitab} maksudnya al-Lauful Mahfudz,

ini pendapat Ibnu Abbas dan Mujahid".

Dan berbagai kitab tafsir lainnya menyebutkan hal yang sama, namun ada juga yang

mengatakan (Qil) Ummul kitab adalah ayat-ayat Muhkamat berdasarkan QS. Ali

'Imran diatas, pokok (ashi) al-Kitab seperti pendapat Qatadah dan lain sebagainya.

Mengenai perselisihan penamaan "Ummul Kitab", Ibnu Katsir juga menyebutkannya

dalam kitabnya berkaitan dengan al-Hasan dan Ibnu Siyrin.

u: LU -uš a >: -u$-J -uS: ->J Jés asa-J :U usus e- : ->J Jé

"al-Hasan dan Ibnu Siyrin berkata, sesungguhnya itu (Ummul kitab) adalah Lauh

Mahfudz, dan al-Hasan juga berkata, ayat-ayat Muhkamat itu adalah Ummul Kitab,

oleh karena itulah tidak menyukainya"

Imam Bukhariy menyebutnya dengan nama Ummul Kitab karena penulisan didalam

al-Mushhaf dimulai dengannya dan juga pembacaan didalam shalat dimulai

dengannya. Dikatakan (Qil), bahwa dinamakan Ummul kitab karena semua makna al

Qur'an merujuk kepada apa yang terkandung didalamnya. Hal ini sesuai dengan

penuturan Ibnu Katsir, sebelumnya juga disebutkan oleh al-Qurthubiy dan disebutkan

pula didalam al-Muharrar al-Wajiz. Ibnu Abbas termasuk yang menamakannya

sebagai Ummul Kitab.
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Mengenai Ummul Qur'an (al ULil), walaupun sebenarnya Ulama ada yang tidak

memisahkan antara Ummul Kitab dan Ummul Qur'an. Namun dalam tafsir al

Qurthubiy, nama ini dipisah akan tetapi dikomentari sama. Imam al-Qurthubiy

menuturkan, Ulama juga berselisih dengan nama ini. Jumhur Ulama

memperbolehkannya, sedangkan Anas dan Ibnu Siyrin tidak menyukainnya. Didalam

kitab al-Muharrar al-Wajiz, perselisihan ini juga disebutkan. Hadits-hadits yang tsabit

telah membantah Goul keduanya tersebut, diantaranya riwayat Imam at-Turmidziy dari

Abu Hurairah,

4 - 4 J- Ju Ju : G - G - & G - : -- - - -

- -- - - 3 Ju Ju-J -, -esi el 9U 4- - -

"Mengabarkan kepada kami Abdu bin Hamaid, mengabarkan kepada kami Abu 'Ali al

Hanafiy dari Ibnu Abi Di'b dari al-Maqburiy dari Abi Hurairah berkata, Rasulullah

bersabda "al-Hamdulillahi Rabbil 'Alamiyn adalah Ummul Qur'an, Ummul Kitab dan

as-Sab'ul Matsaniy". Abu ‘Isa berkata, hadits ini Hasan Shahih"

Hadits diatas disebutkan oleh al-Qurthubiy dan Ibnu Katsir didalam kitab tafsir

keduanya. Imam Ahmad bin Hanbal didalam Musnadnya menuturkan riwayat yang

SâIT)a.

Je - - 4 - 4 J- : : ei :- G - & uj- Ju ,se & Jaeu-l uj

gu-l -, -es, al 9A - 4 -

"Mengabarkan kepada kami Ismail bin Umar dari Ibnu Abi Di'b dari al-Maqburiy dari

Abi Hurairah berkata, Rasulullah bersabda "al-Hamdulillahi Rabbil 'Alamiyn adalah

Ummul Qur'an, Ummul Kitab dan as-Sab'ul Matsaniy".

Demikian juga didalam Sunan ad-Darimiy (3437),

al QL: 4- 4 J- Ju Ju : ei sri. G - & :- - - xi -

Ju-J -M: -uš

"Mengabarkan kepada ku Abu 'Ali al-Hanafiy, mengabarkan kepadaku Ibnu Abi Di'b

dari al-Maqburiy dari Abi Hurairah berkata, Rasulullah bersabda "al-Hamdulillahi

Rabbil 'Alamiyn adalah Ummul Qur'an, Ummul Kitab dan as-Sab'ul Matsaniy".

Yahyah bin Yamar berkata, "Ummul Quraa adalah Makkah, Ummu Khurasan adalah

Marw dan Ummul Qur'an adalah al-Hamd". al-Hasan bin Abi al-Hasan berkata,

namanya adalah Ummul Qur'an. Hal ini disebutkan didalam al-Muharrar al-Wajiz.

Terkait dengan nama Ummul Kitab dan Ummul Qur'an, Imam an-Naisaburiy juga

mengemukakan alasan penamaannya yaitu karena surah al-Fatihah merupakan ashl
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(pondasi) dari al-Qur'an dan ashl (pondasi) kitab-kitab yang diturunkan, terdiri atas

masalah al-Ilahiyyah (ketuhanan), hari pembalasan (al-ma'adz), penetapan Qadla',

Qadar dan Nubuwwat. Juga karena didalam surah al-Fatihah terdapat apa yang

terkandung dalam kitab-kitab samawiyah, seperti pujian kepada Allah, penghambaan

kepada Allah dan ketaatan, hal-hal yang mukasyaf (tersembunyi) dan yang nampak,

atau karena maksud dari seluruh ilmu adalah untuk mengetahui hal-hal rububiyah dan

'ubudiyyah, semua itu terkandung dalam surah al-Fatihah, atau juga karena surah al

Fatihah merupakan surah yang paling mulya sebagaimana Makkah yang merupakan

Ummu Qura, paling mulya negeri.

Imam ar-Raziy bahkan lebih memperinci lagi mengenai penamaan diatas dengan

menuturkan beberapa pendapat mengenai hal itu. Pertama, penamaan Ummul Qur'an

karena merupakan induk hal-hal yang pokok, berisi mengenai maksud-maksud yang

terkandung didalam al-Qur'an seperti masalah Ketuhanan, hari pembalasan,

Nubuwwah dan ketetapan Qadla Qadar Allah.

Je J- { ×4 es uv } : 4: -u: J- {r-, -, -4 - 4- } : 4:

* 4 sua: J& 9 -u, es adl: , : J- { - 4ub - 4u } : 4: - :

Je val J- { Jual S: reale - -as.J : --le - E.U el-e :-J el-ali ua } : 4:

-1:/ Je: 9-33 4. sua: -u:

"{al-Hamdulillahi Rabbil 'Alamin, ar-Rahmaan ar-Rahim) menunjukkan atas

ketuhanan (ilahiyyah), {Maliki yaumiddiin} menunjukkan hari Pembalasan (hal-hal

ghaib), {lyyaaka na'budu wa iyyaaka nasta'iin} menunjukkan atas penafian adanya

kediktatoran (pemaksaan) dan kebebasan hakiki, padanya terdapat ketetapan yang

semuanya berdasarkan Qadla dan Qadar Allah. {Ihdinash shirathal mustaqim....}

menunjukkan atas Qadla Qadar Allah dan juga Nubuwwat.

Kedua, bahwa seluruh kitab-kitab Ilahiyah mengandung 3 hal yang semua terkandung

didalam surat al-Fatihah yaitu tentang pujian kepada Allah dengan lisan, terkait

penghambaan dan ketaatan dan hal-hal yang tidak nampak (kasyaf) dan yang

nampak. Ketiga, penamaan surat ini dengan nama Ummul Kitab ; sesungguhnya

karena tujuan dari seluruh ilmu-ilmu (pengetahuan) adalah mengetahui tentang hal-hal

Rububiyyah dan mengetahui tentang 'Ubudiyyah dan semua itu juga terkandung

dalam surah al-Fatihah. Keempat, sesungguhnya didalamnya terdapat ilmu-ilmu

basyariyah untuk mengetahui dzat Allah, sifat-sifat Allah dan afal Allah, semua itu

terkait dengan ilmu ushul (pokok), adapun mengetahui hukum-hukum Allah dan

kewajiban-kewajiban kepada Allah, terkait ilmu furu' (cabang) dan lain sebagainya.

Al-Matsaniy (gulio)I) juga merupakan nama surat al-Fatihah, penyebutan al-Matsaniy

karena pembacaannya diulang-ulang pada setiap raka'at shalat, alasan ini dikemukan

oleh al-Baghawiy dan juga al-Qurthubiy, Imam al-Baghawiy menyebutnya dengan as
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Sab'u al-Matsaniy (gi.Jl gulio)I), karena terdiri dari 7 ayat berdasarkan kesepakatan

Ulama dan al-Matsaniy karena surat al-Fatihah diulang-ulang didalam shalat, yaitu

dibaca pada setiap raka'at shalat. Ibnu Katsir mengatakan tidak ada perbedaan

mengenai jumlah 7 ayat tersebut dan dituturkan didalam tafsirnya bahwa penyebutan

as-Sab'u al-Matsaniy itu sah, walaupun ada makna lain selain yang demikian.

Imam ar-Raziy menuturkan sebuah ayat berkaitan dengan nama as-Sab'u al

Matsaniy,

-aal JLāli: :u.J w- Ju: J:

"Dan sesungguhnya Kami telah berikan kepadamu tujuh ayat yang dibaca berulang

ulang (as-Sab'ul minal Matsaniy) dan al-Qur'an al-'Adzim" (QS. al-Hijr; 87)

Ketika menafsirkan ayat tersebut, Imam ar-Raziy sendiri mengatakan bahwa

pengertiannya adalah 7 hal dari jenis perkara-perkara yang berulang-ulang, dan tidak

ada keraguan bahwa kadarnya mujmal, tidak ada ketentuan tertentu kecuali dengan

dalil-dalil yang terperinci. Oleh karena itu Ulama berbeda pendapat dalam

menafsirkannya. Qoul kebanyakan Mufassirin, itu adalah Fatihatul Kitab (surah al

Fatihah), pendapat ini dipegang oleh Sayyidina Umar, Ali, Ibnu Mas'ud, Abu Hurairah,

al-Hasan, Abi al-'Aliyah, Mujahid, ad-Dlahak, Said bin Jabir dan Qatadah.

-- Jal : -Jls A, el, 23-- El Aes - J; sas -uš - 4 : -- si J*

3>u°3 : --> -u-ali:

Diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa Nabi membaca surat al-Fatihah dan berkata,

"itu adalah as-Sab'u al-Matsaniy".

Imam ar-Raziy berpegang pada qaul yang menafsirkannya sebagai surah al-Fatihah

dan as-Samarqandiy menyebutkan bahwa kebanyakan Ahl al-Ilmi mengatakan as

Sab'u al-Matsaniy adalah surat al-Fatihah.

Pemilihan penafsiran bahwa as-Sab'ul minal Matsaniy adalah surah al-Fatihah adalah

karena surah al-Fatihah terdiri dari 7 ayat. Adapun penamaan al-Matsaniy dalam ayat

tersebut, terdapat beberapa qaul diantaranya karena surah al-Fatihah dibaca

berulang-ulang pada Setiap rakaat Shalat. az-Zujaj berkata, karena apa yang dibaca

bersama surat al-Fatihah berulang setelahnya. Dikatakan (Qil) karena pembagiannya

dibagi menjadi dua bagian, dalil yang menunjukkannya adalah hadits yang sudah

masyhur, Rasulullah bersabda,

- - - - - - - 4 J:

"Allah taalaa berfirman, Aku bagikan shalat (surah al-Fatihah) diantara Aku dan

diantara hamba-Ku menjadi dua bagian"
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(Qil) al-Matsaniy karena surah al-Fatihah terbagi menjadi dua bagian namun berbeda

dengan pembagian yang sebelumnya yaitu pujian dan do'a hak rububiyyah adalah

pujian, dan hak ubudiyyah adalah do'a (Qil) karena surah al-Fatihah diturunkan dua

kali yaitu di Makkah dan di Madinah. Imam al-Baghawiy didalam tafsirnya juga

mengemukakan adanya pendapat seperti ini, begitu juga Abu Laits as-Samarqandiy

dan Imam al-Qurthubiy juga telah menukilnya sebagaimana penuturan Imam Ibnu

Katsir. Imam Ibnu Katsir menilai pendapat seperti ini adalah gharib jiddan. (Qil) karena

kalimat-kalimatnya berulang-ulang, contohnya,

"-, -," (QS. al-Fatihah : 3)

"reale - E.U el-2 :-J el-ali ua - Aul: - Au!" (QS. al-Fatihah : 5-6)

Dan pada qira'ah Umar

"Jual : --le - -as.J :" (QS. al-Fatihah :7)

(Qil) az-Zujaj berkata, dinamakan al-Matsaniy terdiri atas puji-pujian kepada Allah,

pentauhidan dan kekuasaan bagi Allah.

Selain itu, Imam ar-Raziy juga menuturkan bahwa penamaan al-Matsaniy adalah

karena menyangkut dua sanjungan (pujian) yaitu sebagian pujian hamba kepada

Rabb-nya dan sebagian pemberian Allah kepada hamba-Nya, karena bacaaannya

diulang-ulang pada setiap rakaat shalat, karena merupakan pengecualian dari seluruh

kitab-kitab yang diturunkan (dalam hal ini diartikan sebagai pengecualian), hal ini

berdasarkan sabda Nabi shallallahu 'alayhi wa sallam,

J. Jé,4 S: x; S: J:) S: 5,3 J; v - - 3.0: : ex-J; 59-ali le Jé

-aal JLāli: :u.J 3-J 4:1: 3,3-J ola

"Demi diriku yang berada dalam kekuasannya-Nya, (surat ini) tidak pernah diturunkan

didalam kitab at-Taurah, tidak pula didalam kitab Injil dan kitab Zabur, dan didalam al

Furqan (al-Qu'an) tidak ada yang serupa dengan surat ini, sesungguhnya itu adalah

as-Sab'u al-Matsaniy dan al-Qur'an al-'Adzim"

Juga karena, Surah al-Fatihah terdiri dari 7 ayat, yang kalau membaca seluruhnya

sama halnya seperti membaca sepertujuh dari al-Qur'an, dan barangsiapa membaca

surah al-Fatihah maka Allah akan memberikan pahala kepada pembacanya seperti

pahala membaca seluruh al-Qur'an. Alasan lainnya, karena didalamnya berisi puji

pujian kepada Allah dan karena diturunkan dua kali serta karena terdiri dari 7 ayat dan

pintu neraka ada 7, barangsiapa yang membuka lisannya untuk membaca surah al

Fatihah maka Allah akan mengunci 7 pintu neraka baginya, dalil yang menunjukkan

hal ini sebagai sebuah riwayat bahwa malaikat Jibril berkata kepada Nabi.
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Je -- - - - - - - 4 - 4 Jer9- 4 J: 2 : - le J.J.J.:

e-i-es- - - 9b } : JèJw 4 & Je J, u , : Jé : - -uh -; ul u-i :

-l: , -u le vie & J: -)- al; - - 4ut: { es-i : -- -u JS : - xi - 4

& Ju e e la , : -& .

"Dalil yang menunjukkan atas hal itu adalah apa yang diriwayatkan bahwa malaikat

Jibril berkata kepada Nabi shallallahu 'alayhi wa sallam, ya Muhammad, aku sangat

khawatir akan adzab yang akan menimpa atas umatmu. Maka ketika surah al-Fatihah

di turunkan, aku langsung mengaminkan. Nabi berkata kenapa, Wahai Jibril ?

malaikat Jibril berkata, karena sesungguhnya Allah berfirman, "Dan sesungguhnya

Jahannam itu benar-benar tempat yang telah diancamkan kepada mereka (pengikut

pengikut syaitan) semuanya. Jahannam itu mempunyai tujuh pintu. Tiap-tiap pintu

(telah ditetapkan) untuk golongan yang tertentu dari mereka" (QS. al-Hijr : 43-44). Ayat

dari surah al-Fatihah adalah 7, maka barangsiapa yang membacanya, dalam setiap

satu ayat yang dibaca akan menutup pintu salah satu pintu Jahannam itu, maka

umatmu dapat melaluinya dengan selamat".

Qaul berikutnya, as-Sab'u minal Matsaniy ditafsirkan sebagai 7 surat-surat yang

panjang, seperti al-Baqarah, Ali 'Imran, an-Nisaa’, al-Maa'idah, al-An'am, al-A'raaf, al

Anfaal bersama at-Taubah, as-Samarqandiy juga menuturkan pendapat ini ketika

mengomentari hadits tentang Ubay bin Kaab, Qaul ini dipegang oleh Ibnu Umar, Sa'id

bin Jabir pada sebagian riwayat dan oleh Mujahid.

-ub, Jaa : :- ; Al J; Las JGall &-J & { gu-J - } : 45 -: :

Usa 4:Jl: 4 Ju: 4 ->,-S, 4 al-Sl; 4 Ju-Ji: 4 su-Ji: • Jl, se Jī: 4 3, J : sa; -usur-a3 .

Mereka beralasan karena masalah yang terkait dengan kewajiban-kewajiban, hudud,

perumpamaan-perumpamaan dan ibrah-ibrah diulang-ulang didalamnya. Ar-Rabi'

mengingkari qaul ini dan berkata, ayat ini (al-Hijr : 87) adalah Makiyyah sedangkan 7

surat yang disebutkan adalah Madaniyyah, tidak ada yang diturunkan darinya secara

sendiri-sendiri sedangkan yang lainnya di Makkah, maka bagaimana mungkin

menafsirkan ayat ini kepada 7 surat tersebut ?.

Imam al-Baghawiy tentang tafsir al-Hijr ayat 87 menuturkan sebagaimana diatas yaitu

- ase saus J: ; -u: - ; e - Jé sud & - 4u: : } - 4:

3,á.J 3,3- úsi J\;al &- J Ju-J &- Q! J”u J. J. : J' - Jús .... : J' --9:

Ju:S J- J-3: 3,3- :-é-aa: Jús .:) 3. Ju:S us,-T3.

"Umar dan 'Ali berpendapat, as-Sab'ul Matsaniy adalah adalah Fatihatul Kitab,

pendapat ini dipegang oleh Qatadah, 'Atha, al-Hasan dan Sa'id bin Jabir. Sedangkan
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Ibnu Abbas dan Said bin Jabir (dalam sebagian riwayat) mengatakan as-Sab'ul

Matsaniy adalah 7 surat yang panjang, yaitu awal surat al-Baqarah hingga akhir al

Anfaal beserta surah at-Taubah, sebagian mengatakan surah Yunus bagian dari

Surah al-Anfaal.

Sekilas perlu digaris bahwa mengenai surah yang ketujuh (dari as-Sab'ul Matsaniy) :

didalam tafsir Imam ar-Raziy dan tafsir Imam al-Baghawiy disebutkan adalah surah al

Anfaal bersama surah at-Taubah. Perihal ini, dalam tafsir Imam al-Qurthubiy

dituturkan bahwa Ulama berbeda pendapat,

- -- -- J; sas: Ju: ; J: - ; J: - Bal-l:

"Ulama berbeda pendapat dalam hal surah yang ke tujuh. Dikatakan itu adalah surah

Yunus, dan dikatapan pula itu adalah surah al-Anfaal beserta sudah at-Taubah, ini

adalah qaul Mujahid dan Sa'id bin Jabir.

Tidak berbeda dengan penafsiran sebelumnya, Imam asy-Syaukani pun mengatakan

bahwa terdapat ikhtilaf ahl al-ilmi mengenai maksud as-Sab'u al-Matsaniy, namun

Jumhur Mufassirin menafsirkannya sebagai surah al-Fatihah.

Asi: : ?-19 Ju -ul : : ex-J ×- Ju: “ua isu gu-J &-J -- Jal -u

&A : 3>u : -- -J: >s- A : Jes : - J; sas : -uš - &i Je &-J .

- A : J: : ,,, : -- 4-a" : :u-/ >bs . Jal ul A., ul : :e, 23: Sis

:-se:: Ju: - ->,-Sl aw}\, : Juli su-is : 9, Jū : : Jl;a

J•u J: Je J:/ 1.L. s:9) . *-j -: J- S! 3.A-13.

"Jumhur Mufassirin berkata, as-Sab'ul Matsaniy adalah surah al-Fatihah, al-Wahidiy

berkata; kebanyakan Mufassirin menafsirkannya sebagai surah al-Fatihah. Qaul ini di

pegang oleh Sayyidina 'Umar, Ali, Ibnu Mas'ud, al-Hasan, Mujahid, Qatadah, ar-Rabi'

dan al-Kullabiy, Imam al-Qurthubiy menambahkan, Abu Hurairah dan Abu al-'Aliyah.

Imam an-Naisaburiy juga menambahkan, ad-Dlahak dan Said bin Jabir (dalam

sebagian riwayat). Dikatakan (Qil), bahwa itu adalah 7 surat yang panjang,. Qaul ini

diriwayatkan dari Ibnu Abbas.

Dalam Tafsir Jalalain, dituturkan qoul yang di pegang oleh jumhur Mufassirin bahwa

as-Sabul Matsaniy adalah surah al-Fatihah.

{<J: : & 9- als & -ui a > : - - 4 - Je {Ju-J - 4u: *,

{ r.ae) •ls, 1 }

Terdapat hadits-hadits yang menuturkan nama as-Sab'u al-Matsaniy, sebagaimana

yang disebutkan oleh as-Samarqandiy didalam Bahrul 'Ulum dan juga oleh Ibnu Katsir.
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Misalnya Ibnu Katsir menyebutkan riwayat dari Musnad Imam Ahmad bin Hanbal,

& A, :J G - ale & -ū -us - alel u,- Jé Os, c. 4; u:

•a- 9L - gu-l - as 9U La Jé - - 4 - -

"Mengabarkan kepada kami Yazib bin Harun berkata, mengabarkan kepada kami Ibnu

Abi Di'bin dan Hasyim bin al-Qasim dari Ibnu Abi Di'bin dari al-Maqburiy dari Abi

Hurairah daei Nabi shallallahu 'alayhi wa sallam, bahwa Rasulullah bersabda tentang

Ummul Qur'an (surat al-Fatihah) adalah Ummul Qur'an, as-Sab'u al-Matsaniy, dan al

Qur'an al-Adzim".

Dan juga hadits dari Abu Hurairah, Imam al-Baihaqiy meriwayatkannya dalam as

Sunan al-Kubra dan Imam ath-Thabraniy didalam al-Mujam al-Kabir. Berikut adalah

redaksi dari al-Mujam.

s);-J -ū Je u :Jú sua: Aar -- - - - u :Ju ->3.J. J.ual 9 - uj

- - 4 - - 3 & 2 : serial - 9 J9. : , : , : , -!" - Ge.

9LA, gu-l - as - - 4 - Jalu-l -ui - - - - 4- J: 9ssi

-u$J á-ju83 JLAM ai J*3 traal

"Mengabarkan kepada kami Muhammad bin al-'Abbas al-Muadzdzib, ia berkata,

mengabarkan kepada kami Sa'd bin Abdul Hamid bin Ja'far al-Anshariy, ia berkata,

mengabarkan kepada kami 'Ali bin Tsabit al-Jazariy, dari Abdul Hamid bin Ja'far, dari

Nuh bin Abi Bilal, dari Said al-Maqburiy, dari Abu Hurairah, dari Nabi Shallallahu

'alayhi wa sallam, sesungguhnya beliau mengatakan al-Hamdulillahi Rabbil 'Alamiy

terdiri dari 7 ayat salah satunya adalah Bismillahirrahmaanirrahim, dan itu adalah as

Sab'u al-Matsaniy dan al-Qur'an al-'Adzim, dan itu juga adalah Ummul Qur'an dan

Fatihatul Kitab"

Hadits lainnya adalah hadits yang berkaitan dengan Ubay bin Ka'ab, dimana

Rasulullah hendak mengajarkan (memberi tahu) kepada Ubay bin Ka'ab tentang surat

yang tidak pernah diturunkan didalam kitab Taurat, tidak pula didalam Injil dan tidak

ada yang serupa dengan surat tersebut didalam al-Qur'an. Ubay menanyakan tentang

surat tersebut, dan Nabi juga bertanya,

J- 4 J- Jus w, le -ji - - - - 4- -,: Je 9- - 3 : -:Jé

-ael su - Las gu-l - as - - - - - 4

"(Nabi) bertanya, apa yang engkau baca ketika pembukaan shalat ? (Ubay) menjawab,

aku membaca al-Hamdulillahi Rabbil 'alamiyn hingga pada ayat terakhir (selesai),

maka Rasulullah berkata, itulah surat tersebut, itu adalah as-Sab'u al-Matsaniy dan al

Qur'an al-'Adzim yang telah diberikan kepadaku"
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Diatas adalah redaksi dalam kitab al-Mustadrak 'alaa ash-Shahihain, disebutkan juga

didalam kitab Muwatha Imam Malik bin Anas. Redaksi yang berbeda disebutkan oleh

as-Samarqandiy didalam tafsirnya, dan dikomentari bahwa sebagian Ulama

mengatakan, as-Sab'u al-Matsaniy adalah 7 surat-surat panjang didalam al-Qur'an

sebagaimana penjelasan yang telah berlalu dan dinamakan al-Matsaniy karena

didalamnya menuturkan tentang kisah-kisah yang diulang sebanyak dua kali. Namun,

kebanyakan Ahl al-Ilmi mengatakan as-Sab'u al-Matsaniy itu adalah surat al-Fatihah,

juga sebagaimana penjelasan yang telah berlalu.

Nama selanjutnya adalah al-Qur'an al-'Adzim (ULill elas]]). Dinamakan demikian

karena didalamnya terkandung seluruh ilmu-ilmu al-Qur'an. al-Qurthubiy menyebutkan

nama tersebut sebagai salah satu nama surah al-Fatihah dari 12 nama yang beliau

sebutkan. Terdapat banyak diriwayat yang menyebutkan nama tersebut, sebagaimana

beberapa riwayat yang telah disebutkan sebelumnya dan berbagai riwayat lainnya.

asy-Syifa (cli:JI), nama ini sebagaimana riwayat dari ad-Darimiy dari Abi Sa'id al

Khudriy secara mar'fu, ia berkata, bahwa Nabi shallallahu 'alayhi wa sallam bersabda,

- J59 sui -uš -u

"Fatihatul Kitab adalah obat penawar untuk tiap-tiap penyakit"

Imam al-Qurthubiy telah menuturkan riwayat ini, demikian juga Imam Ibnu Katsir dan

Imam ar-Raziy. Imam ar-Raziy mengatakan bahwa penyakit-penyakit yang bisa

disembuhkan dengannya adalah penyakit yang bersifat runahiyah juga yang bersifat

jasmaniyah. Didalam surah al-Fatihah juga terdiri dari pengetahuan yang bersifat

ushul (pokok), furu' (cabang) dan juga hal-hal yang tersembunyi (kasyaf), itu hakikat

dinamakan asy-Syifa'. Imam an-Naisaburiy juga menyebutkan nama ini serta juga

menamakannya sebagai asy-Syafiyah.

Berdasarkan hadits Abu Sa'id al-Khudriy yang meruqiyyah seorang laki-laki dengan

Ummul Kitab (surat al-Fatihah), dan Rasulullah berkata kepadanya,

*, si ut,- us

"Siapa yang memberi tahukanmu bahwa surat al-Fatihah itu Ruqiyyah (jampi-jampi)"

Dari itu, surah al-Fatihah juga dinamakan ar-Ruqiyyah (4,5 JI), riwayat diatas

dituturkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, sebelumnya juga telah disebutkan

oleh Imam al-Qurthubiy dalam tafsirnya. Imam Bukhari menuturkan riwayat diatas

didalam Fadhailil Qur'an.

- J u5 Ju :)-J - Jl Ge - - - 3° sau: uj- -as uj- J.J G - uj

*t usiv Jr. - au “3, & Jé - u,: 98 - - - - -Ju: * -se u; :u
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u. N :Ju: “J: -5 : *, J->: s-si AJ ué 3:) ul° ul Uui-3 .3u. J:X: AJ yal° d,: .ou,é 4:

- - - - - 4 - 4 J- Ju- si : - u: ;- S :u -us at SI -3,

- brel - : si - 9sus" Ju - - 4 - usu:

"Telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin al-Mutsanna, mengabarkan kepada

kami Wahb, mengabarkan kepada kami Hisyam, dari Muhammad bin Ma'bad, dari

Abu Sa'id al-Khudriy berkata, bahwa ketika kami berada di perjalanan, seorang budah

perempuan menghampiri kami dan berkata, "sesungguhnya Pemimpin kami tersengat

binatang beracun sedangkan tidak ada lelaki tidak ada, apakah diantara kalian bisa

meruqiyah ?" Maka seorang laki-laki diantara kami berdiri bersamanya, padahal tidak

kami tidak pernah melihatnya meruqiyah. Kemudian laki-laki itu meruqiyahnya dan

pemimpin kabilah itu sembuh. Maka pemimpin kabilah memberi 30 ekor kambing

kepadanya dan memberi kami minum susu. Ketika laki-laki itu kembai, kami berkata

kepadanya : "apakah kamu pandai meruqiyah atau bisa meruqiyyah ?" Laki-laki itu

berkata "aku hanya meruqiyah dengan Ummul Kitab ", kemudian kami berkata,

janganlah kalian mengatakan sesuatu sampai (berjumpa) atau bertanya kepada

Rasulullah. Maka ketika telah sampai di Madinah, kami menuturkan tentang hal itu

kepada Nabi, Nabi pun bersabda : "Siapa yang memberitahukan kepadanya bahwa

Ummul kitab (surah al-Fatihah) adalah Ruqiyah ? Bagi-bagikanlah diantara kalian dan

berikan kepadaku satu bagian lainnya".

Menurut penuturan Imam al-Qurthubi, al-Muhallab (ulgo]l) berkata; letak ruqiyyah-nya

adalah ayat 5 dari surah al-Fatihah yaitu

Dikatakan (qi), seluruh surah al-Fatihah adalah Ruqiyah berdasarkan sabda Nabi

kepada seorang laki-laki, "Dan siapa yang memberitahukanmu bahwa surah al

Fatihah adalah Ruqiyah ?" sebagaimana riwayat diatas.

*, si 'bai us

Dalam hadit tersebut tidak dikatakan, "sesungguhnya didalam surah al-Fatihah ada

(ayat) Ruqiyah".

&, & Ji

Maka dari itu, surat tersebut secara keseluruhan adalah Rudiyah karena merupakan

Fatihatul Kitab yang didalamnya terkandung berbagai macam ilmu-ilmu al-Qur'an

sebagaimana penjelasan yang telah berlalu.

Al-Asas (U.L. XI). Nama ini disebutkan oleh Imam al-Qurthubiy, Imam ar-Raziy, Imam

Ibnu Katsir juga oleh Imam an-Naisaburiy. Diriwayatkan oleh asy-Sya'bi dari Ibnu
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Abbas bahwa surat al-Fatihah adalah Asasul Qur'an, asasnya adalah

Bismillahirrahmaanirrahim. Ibnu Katsir menuturkan ini didalam tafsirnya. Imam an

Naisaburiy mengatakan, karena surah al-Fatihah merupakan awal surat dari al-Qur'an

sebagaimana sebuah asas (al-Asas) atau karena terdiri atas asas berbagai al-Ibadat

dan tuntutan-tuntutan. Sebagaimana Imam Ibnu Katsir, sebelumnya Imam al

Qurthubiy telah menuturkannya dan Imam an-Naisaburiy juga menuturkannya yaitu

bahwa asy-Sya'bi berkata,

J-- -uš - 9L -- 9L -š -- : J: -ue & 4 - - : - Jé

--, J-, 4 - > ä-Juli )

"Aku mendengar Abdullah bin Abbas mengatakan, "Asas al-Kitab adalah al-Qur'an,

asas al-Qur'an adalah Fatihatul Kitab, dan asal al-Fatihah adalah

"Bismillahirrahmaanirrahim"."

Sedangkan Imam ar-Raziy mengemukakan beberapa pendapat terkait nama tersebut,

yaitu dinamakan al-Asas karena merupakan surat pertama dalam al-Qur'an

sebagaimana sebuah Asas dan karena Ibadah yang paling mulya setelah Iman adalah

shalat, sedangkan didalam surah al-Fatihah terdiri atas sesuatu yang ada didalam

Iman (tentang keimanan), dan shalat tidak sempurna kecuali dengan membaca surah

al-Fatihah.

Perihal nama al-Wafiyyah (ā,3|9JI), karena wajib membaca seluruhnya didalam shalat

dan tidak cukup jikalau hanya dibaca sebagian, sebagaimana penuturan Imam an

Naisaburiy. Menurut Imam ar-Raziy dan Imam al-Qurthubiy, Sufyan bin Uyaynah

menamakan surah al-Fatihah dengan nama ini, beliau juga menuturkan bahwa asy

Sya'bi berkata, bahwa maksudnya adalah tidak cukup jika hanya sebagiannya saja.

* --a-l luas : 3- 5,- & gu - alls & ia ses, 3 JUAM :- J: Ji s; Ni

3)3-J 24 J ;ur

"Lihatkan, bahwa seluruh surah didalam al-Qur'an jika hanya dibaca sebagian pada

salah satu raka'at shalat kemudian sebagian lainnya dibaca pada raka'at berikutnya

adalah boleh, sedangkan yang demikian itu tidak boleh dilakukan pada surat ini (surat

al-Fatihah)"

Sedangkan dalam tafsir Imam Ibnu Katsir, disebutkan bahwa Sufyan bin Uyaynah

menamakannya al-Waqiyyah (á3|9JI), dengan menggunakan huruf "Qaf" yang

maknanya adalah Tameng.

Lafadh al-Qurthubiy, an-Naisaburiy dan ar-Raziy ketika menuturkan tentang

penyebutan oleh Sufyan bin Uyaynah yang penulis baca menggunakan "Fa" bukan

"Qaf" yang bermakna "sempurna atau mencakup seluruhnya". Dalam kitab milik Imam
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as-Suyuthiy yaitu kitab al-ltqan (UljXI) juga mengatakan bahwa Sufyan bin Uyaynah

mengatakan al-Wafiyyah, yang mana juga merupakan pendapat dalam kitab al

Kasyaf. Dalam kitab Fiqh Imam an-Nawawiy yaitu kitab al-Majmu’ (3/331)

mengatakan,

(u: ->> s,- e-ass & 4-24 Li Ja: ) &' - sulu - :) (:u-J

"al-Wafiyah-bil Faa' (dengan huruffa), karena surah al-Fatihah tidak boleh dikurangi

yaitu tidak boleh membaca sebagian pada salah satu raka'at shalat, kemudian

sebagiannya dibaca pada raka'at yang lain, hal ini berbeda dengan surah-surah yang

lainnya"

Dengan demikian nama al-Waqiyah adalah penyebutan oleh Imam Ibnu Katsir,

Wallaahu a'lam. Berikutnya, al-Kafiyyah (á96JI) juga merupakan salah satu nama

surah al-Fatihah. Imam ar-Raziy dan Imam Ibnu Katsir telah menuturkan alasan

penamaan tersebut sebagaimana alasan tersebut juga dinukil oleh Imam al-Qurthubiy

dari Yahya bin Abi Katsir, dia berkata,

e al-A& S: al- 3° : : : : ei : - Je

"karena surath al-Fatihah sudah mencukupi tanpa yang lainnya, sedangkan yang

lainnya tidak mencukupi tanpa surah al-Fatihah"

Menurut apa yang dituturkan oleh Imam al-Qurthubiy, dalil yang menunjukkan nama

tersebut adalah apa yang diriwayatkan oleh Muhammad bin Khalad al-Iskandariy, dia

berkata,

ues & A - A & Jes 9 A - - - 4 - 4 Ju

"Nabi shallallahu 'alayhi wa sallam, Ummul Qur'an adalah penggani dari surah yang

lainnya, sedangkan yang lainnya bukan pengganti bagi surah al-Fatihah"

Didalam kitabnya Imam ar-Raziy juga menuturkan riwayat tersebut namun dari

Mahmud bin ar-Rabi' dari Ubadah bin ash-Shamit. Imam Ibnu Katsir mengatakan

hadits diatas adalah hadits mursal. Imam an-Naisaburiy juga turut menuturkan riwayat

tersebut dalam kitab tafsirnya.

Selain nama diatas, Imam ar-Raziy juga menyebutkan nama as-Su'al (Ul3.JI), nama

ini berdasarkan riwayat bahwa Rasulullah mengkisahkan dari Rabbul 'Izzah Subhahuu

Wa Ta'alaa, bahwa Allah berfirman,

eliu-J ael v J-asi alasi Ji;- 3° :3 ua .

"Barangsiapa yang meminta (memohon) kepada-Ku dengan disertai dzikir, maka aku
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akan memberikan kepadanya yang lebih utama daripada ketika Aku memberi kepada

orang-orang yang meminta (sekedar memohon) saja".

Nama asy-Syukr ( ,9. S:JI) dan ad-Dua ($ 9.. clcJI) juga disebutkan oleh Imam

ar-Raziy didalam tafsirnya. Mengenai asy-Syukr, beliau mengatakan karena sudah al

Fatihah merupakan pujian terhadap Allah tentang kebesaran, kemulyaan dan kebaikan

(al-Ihsan). Sedangkan ad-Dua, karena didalam surah al-Fatihah terdiri dari doa-doa

seperti,

•:-J lel, al U-us

"Tunjukilah kami jalan yang lurus (shirathal Mustaqim)"

Imam an-Naisabury menuturkan dua nama lagi dalam tafsirnya yang berbeda dengan

nama yang lainnya yaitu Surah Ta'limul Masalah ( , 3. allaj d'Loll) dan Surah al-Kanz

($ 9.. jiS).

Mengenai nama Ta'limul Masalah, karena sesungguhnya Allah subhanahu wa Ta'alaa

didalam surah al-Fatihah mengajarkan hamba-hambanya tentang adab dalam

memohon (berdo'a) yaitu dengan dimulai dengan pujian, dengan hati yang ikhlas dan

kemudian berdoa'.

Dan mengenai nama al-Kanz. Berdasarkan penuturan Imam Ibnu Katsir didalam

tafsirnya bahwa as-Samarqandiy juga menamakan surah al-Fatihah sebagai al-Kanz.

Dalam tafsir Imam an-Naisaburiy meyebutkan, nama surah al-Kanz berdasarkan

riwayat dari 'Ali bin Abi Thalib, bahwa Rasulullah bersabda,

JAM - 59 &- -uš - -!;

"Fatihatul Kitab diturunkan di Mekkah dari Kanzu (simpanan yang tebal) dibawah Arsy'

Oleh karena itu juga, kebanyakan Ulama mengatakan, bahwa surah tersebut adalah

Makiyyah, maka Mujahid terlah keliru dalam hal ini karena mengatakan Madaniyah.

Bagaimana tidak keliru, sesungguhnya telah shahih dari Nabi didalam hadits Ubay bin

Ka'aa,

gu-l - si ol,: J; Js & si -se - - - 4 - - G - :

:u.J - uji J: } : Jw J; 4: ->> 9 : -J :- }

"sungguh shahih dari Nabi shallallahu 'alayhi wa sallam tentang hadits Ubay bin Ka'ab

bahwa sudah al-Fatihah merupakan surah yang diturunkan awal-awal, dan itu adalah

as-Sab'ul Matsaniy"

Begitulah penuturan Imam a-Naisaburiy didalam kitabnya. Sebagai tambahan, Imam
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asy-Suyuthiy didalam kitab al-Itqan (1/61-62) turut menuturkan nama-nama surah al

Fatihah yaitu Fatihatul Kitab, Fatihatul Qur'an, Ummal kitab dan Ummul Qur'an, al

Qur'an al-'Adzim, as-Sab'ul Matsaniy, al-Kafiyah, al-Asas, an-Nur ,()النور surah al

Hamd dan surah asy-Syukr, surah al-Hamd al-Uwlaa dan surah al-Hamd al-Qashriy,

ar-Raqiyah, asy-Syifa', asy-Syafiyah, surah ash-Shalah, surah ad-Du'a, surah as

Su'al, surah Ta'limul mas'alah, surah al-Munajah )سورة (المناجاة dan surah at-Tafwidl

)سورة .(التفويض

Sedangkan Imam an-Nawawiy didalam kitab fiqhnya yaitu kitab al-Majmu'

menyebutkan 10 nama, dimana dalam penuturan Imam an-Nawawiy bahwa Imam Abu

Ishhaq ats-Tsa'labiy dan Imam-imam lainnya telah menceritakannya, yaitu Fatihatul

Kitab, surah al-Hamd, Ummul Kitab wa Ummul Qur'an, ash-Shalah, as-Sab'ul

Matsaniy, al-Wafiyah, al-Kafiyah, al-Asas, asy-Syifa'. Imam Nawawiy mengatakan

bahwa Imam al-Mawardiy didalam tafsirnya menuturkan bahwa Ulama berbeda

pendapat tentang kebolehan nama Ummul Kitab, kebanyakan Ulama

memperbolehkannya sedangkan al-Hasan dan Ibnu Siyrin melarangnya, kedunya

mengklaim bahwa Ummul kitab adalah nama untuk Lauh Mahfudz dan tidak

digunakan untuk yang lainnya. Imam an-Nawawiy berkata, pendapat ini keliru sebab

terdapat hadits-hadits shahih yang telah menuturkan nama tersebut.

Sekian sedikit penuturan tentang nama surah al-Fatihah, kurang lebihnya mohon maaf

dan diharapkan koresiknya untuk perbaikan tulisan ini. Wallaahu A'lam...

Bacaan (Referensi);

- Kitab Ma'alimut Tanzil, Imam al-Baghawiy (w. 516 H)-Kitab Fathul Qadir,

- Kitab Fathul Qadir, Imam asy-Syaukani (w. 1250 H)

- Kitab Mafatihul Ghaib, Imam Fakhruddin ar-Raziy (w. 606 H)

- Kitab Bahrul 'Ulum, Imam as-Samarqandiy (w. 373 H)

- Kitab GharaibulQur'an wa RaghaibulFurqan, Imam an-Naisaburiy (w.728 H)

- Kitab Tafsir al-Jalalin, Imam al-Mahally (w.864 H) & as-Suyuthiy (w. 911 H)

- Kitab al-Muharrar al-Wajiz, Imam Ibnu 'Athiyah al-Andalusiy (w. 546 H)

- Kitab Tafsirul Qur'an al-'Adzim, Imam Ibnu Katsir (w. 774 H)

- Kitab al-Jami' liAhkamil Qur'an, Imam al-Qurthubiy (w. 671 H)

- Kitab al-Itqanfiy 'Ulumil Qur'an, Imam as-Suyuthiy (w. 911 H)

- Kitab al-Majmu syarah al-Muhadzab, Imam an-Nawawiy (w.676 H)
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2.6

- Dan beberapa kitab hadits.

Sumber: http://ashhabur-royi.blogspot.com/

0155. Bacaan SHODAQA ALLAAH AL-'AZHIIM setelah membaca

Al-Quran

PERTANYAAN :

Agus Prayitno

Assalamu'alaykum, maw tanya, benarkah membaca shodaqolloohul adzim setelah

membaca al-qur'an tak ada tuntunan Syariatnya ?

JAWABAN :

Masaji Antoro

Waalaikumsalam Wr Wb. Memang tidak terdapat dalil Nash berupa ayat Al-Quran

atau Al-Hadits tentang adanya bacaan shodaqa Allaah al-'Azhim saat usai membaca

alQuran karenanya segolongan faham "tertentu" menyatakan hal ini termasuk BIDAH

(bid'ah maneh..."/Lihat Al-Muntaqaa min Fataawy al-Fauzaan XXXIV/37), Namun bila

menilik arti dari shodaqa Allaah al-'Azhim "Maha benar Allah Yang Maha Agung

dengan segala firmannya" yang di dalamnya mengandung makna mensucikan Allah

dari segala kekurangan dan ketidaksempurnaan, apakah hal ini dilarang ? Bukankah

doa dan sanjungan kepada Allah bisa dilakukan kapan saja dan dengan kalimat apa

saja ?

Karenanya para Ulama Qurroo (ahli Guran) menganjurkan membaca shodaqa Allaah

al-'Azhim saat rampung membaca AlQuran dan termasuk sebagian cara beretika baik

terhadap Al-Quran.

Berdasarkan beberapa keterangan kitab berikut:

Aji J: Je -é-: --> Aale 4. J- 43-, &9Ju -6-3 A) &-a: Ji Ajsl,: -4: 13: ses)\äu ->-9

e-au u: - : 4,- & ra-4 - J: -

“Disunahkan bagi seseorang saat rampung membaca AlQuran untuk bertashdiq pada

Tuhannya (membaca shodaqa Allaah al-'Azhiim) dan bersaksi akan sampainya

da'wah Nabi Muhammad shallaahu alai wa sallam (membaca Wa balagho rosuuluhul

kariim) serta bersaksi bahwa semuanya adalah perkara hak, maka ucapkan : shodaqa

Allaah al-'Azhim wa balagho rosuuluhul kariimwa nahnu 'alaa dzaalika minas

syaahidiin". [Fath al-Karim al-Mannaan ||4].
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9 -u- - ->,-J& 4 9° wus auju r9&M : - al-S -->,- J< sa: ei -- "s

j- di ul Je 4-3 - Ale 4 - 4-, &9Ju - 4, 3-2. Ji isl; -: 31...*,

Ja-âlu -u! 3>J sl-4 - ular -40 &-au.J. J. J. Je G-3 ul-> -al: ua, -3-2 : J:

-13°- 3°4 -

JLi' as-S & -J : -uš

J:J) Je,: g-U J- Jr); J sua: 3 : J:A s J: -i J: -->-4 4. J.: 3. : -43.J :

671 s)

“Sebagian cara memulyakan alQuran adalah :

- Membaca huruf sesuai haknya hingga dapat diuacapkan dengan sempurna karena

setiap huruf mengandung sepuluh kebaikan.

- Saat rampung/selesai membacanya hendaknya bertashdiq pada Allah, bersaksi

sampainya da'wah dan menyatakan kesemuanya (yang telah di baca) adalah benar

adanya maka ucapkan : SHODAQTA ROBBANAA, WA BALAGHOT RUSULUKAWA

NAHNU 'ALAA DZALIKA MINAS SYAAH|D||N ALLAAHUMMA |J'ALNAA MIN

SYUHADAA-IL HAQQlL QOO-IMIINA BIL QISTHI (dengan menjadikan waqii

MUKHOOTOBAH pada SHODAQTA ROBBANAA, WABALAGHOT RUSULUKAWA)

. "Maha benar Engkau Tuhan kami, telah sampai seruan utusanMU, dan kami atas

semua menjadi saksi, Ya Allah jadikan kami penyaksi-penyaksi kebenaran yang selalu

menjalani keadilan", kemudian lanjutkan dengan rangkaian doa-doa". Muqoddimah

Tafsir li AlQurthuuby "ALJAAMII LI AHKAAM ALQURAAN" dari MAM TIRMIDZ.

ALHAAKIMABU ABDILLAH dalam kitab "NAWAADIIRAL-USHUUL"Vol. 1 hal 27 ].

- & J: La r: 4,- u: *- 4 3-2 rasi - -ae se4 es-: - ula

4 u, - 4 S14 : J: --e &au & usu J-A u: -ji - - - -wi

>|J5 - - 4 - 4 (e-14 - 4 -u)- ja u: - - - - Jl

9év J< u: (: - S5) - 9u- A - sis: ": se4 -Ju : - 8 Ju :

sui & &ja :

"Aku melihat sebagan para Syekh mengawali doa setelah khatam Quran dengan

bacaan shodaqa Allaah al-'Azhimwa balagho rosuuluhul kariimwa hadzaa tanziilun

min robbil 'aalamin robbanaa amannaa bimaa anzalta Wa tabanaa arrOSuula

faktubnaa ma'as Syaahidiin, sebagian lagi dengan bacaan Laa ilaaha illa allaahu

Wahdahuu laa syariikalah dst atau dengan bacaan semacamnya yang mengandung

mensucikan Allah, sebagian ulama dengan bacaan alhamdulillahi robbil 'aalamin

berdasarkan hadits Nabi : Setiap perbuatan baik yang tidak di awali dengan hamdalah
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kurang berkah (HR Abu Daud dan Ibnu Hibbaan) dan kesemua bacaan-bacan diatas

tidaklah salah karena setiap yang bermakana mensucikan Allah berarti pujian". An

Nasyr fii Qiro0-aat al-'Asyr ||/508].

Imam Abu Hasan Basyri juga membacanya :

•: reuse si : : , : Ja; (3) :u : us.

y:J S -se: S: :use- Jé.

>< Sl 4 J- - - 3 r.a. & 3-2 : aji - Jes.

Demikianlah Kami memberi balasan kepada mereka karena kekafiran mereka. Dan

Kami tidak menjatuhkan azab (yang demikian itu), melainkan hanya kepada orang

orang yang sangat kafir.(QS. 34:17). Artinya Kami membalas mereka sebab kekafiran

mereka. Imam Mujahid berkata: Dan tidak dibalas kecuali kekufurannya. Imam Hasan

Basri berkata : Shodaqollah al-Azhim....!!! Tidak dibalas sepadan perbuatannya

kecuali kekufuran. Tafsir Ibnu Katsir VI/508].

- - - 4 - situal Jé- vs Me," ial v - : - 9 A -e u-l :

9: - S3 - - J 94 J: 9 - - -- - - - - Jera & 3

J- aâl J )ul J-Ju au-Sl; sulu si-S : -u! ):- .

“Dalam as-ilah (pertanyaan-pertanyaan) Abdullah Bin Salam disebutkan : Ya

Muhamad, beritahu kami apa permulaan dan akhir bacaan Quran ? Dijawab :

Permulaannya BISMILLAAHIRROHMAANIRROHIM akhirannya shodaqa Allaah

al-Azhiim. Penanya berkata: Anda benar. Dalam kitab Khoriidah al'ajaaib sebaiknya

bacaan shodaqa Allaah al-'Azhim dibaca saat khatam membaca Quran bila tidak

maka bacalah surat an-Naas sehingga alguran diawali dengan huruf BA (yang

terdapat pada awal BISMILLAAHIRROHMAANIRROHIM) dan diakhiri dengan huruf

SIN (yang terdapat pada akhir surat an-Naas menunjuk pada lafadz BIS". [ Tafsir

Haqqy XVII/484, Tafsir Ruh alBayaan X/424 ].

Ini Link origynal yang membid'ahkan shodaqallaahu 'azhim dan dibantah dengan

Muqoddimah Tafsir Li al-Qurthuuby di atas...

http://WWW.naabd.com/Vb/showthread.php?t=1341

Wallahu Alam Bis Showaab.....
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2.7 0162. Membaca Tasbih, Tahmid Dan Tahlil Di Akhir Surat

PERTANYAAN :

lam Alizhahab

SUBHANALLAH WAL HAMDULILLAH WA LAAILAAHA |LLALLAHU WALLAHU

AKBAR. Kalimat itu sering kita dengar ktika orang baca alqur'an, trutama pd akhir2

surat dr AL QURAN (al ikhlas, alfalaq, al naas). Pertanyaannya:

1. Apa hukum membaca klimattsb?

2. Gimana kalau itu juga dlakukan ketika sholat? Seperti contoh roka'at terakhir pada

Sholat Witir romadlon. Suwun

JAWABAN :

Ibnu Malik

* 4 J: 9,4 - - -J: - - :- J 9 × 9 & Jal sel, -,

•u -- - -ae es “u : 9:- Jé- 4 J- G - - - 9 u: -

9,4 -: le Jw •e-4 -* : Jaj - - 4 J- : -, -, -e.

Berdasar ibarot yg saya nukil dari kitab tafsir al khozin di atas melafadzkan takbir di

awal surat Wadduha dst ketika membaca alGur'an adalah sunnah.

Masaji Antoro

1. Sunah mulai akhir (ada pendapat lain, awal) surat ADDUHAA-AKHIR SURAT

QURAN.

2. Sunah menurut Imam Syafi'i

(OL) - Jl -ali - , , -! : - - - - - -as- : ex; ; ; ; (Ju

J ulu - - - -: : - Jl;- -u 2,4-1, ext.l: ev) : - -> -al :

: - asal J 4 - au) : 9 : Jè aux & 4-J as & 2; ; U4 : 4,4-J

>l-J - s3le 4.94.

(MASALAH) Abu Zaro'ah, Abu Huarits dan Ahmad Bin Ali alBahir memberi fatwa

“Disunahkan membaca takbir bagi orang yang membaca surat ad-Dhuha hingga akhir

surat alQuran baik dalam sholat ataupun di luar sholat, baik imam ataupun makmum

atau sholat sendirian dengan menqiyaskan pada suaal arrahmah, disuarakan dengan

keras dalam sholat yang disunahkan keras bacaannya, hal tersebut yang difatwakan

oleh Zamzami tetapi pengerasan bacaan tersebut hanya tertentu bagi imam, bila imam
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meninggalkannya, makmum hendaknya membacanya dengan keras untuk

memperdengarkan pada imamnya, dituturkan Oleh al-'allamah Alwy Bin Ahmad

alHaddaad. [Bughyah alMustarsyidiin I/120].

- de "J-sel -- - - - - - - -- - - - - J* **- veel, “sl- "ee J-,

bº - “S er 4-lee A-l) 3- A eº: Ja Ja er wel eº . A-l) - G- A Jel- * Je e

* J,-! - us a S IS 295 -- -- J*, * 3el, gle us e- --

& e-le- #3% & 2, -sel -- dº is er e-， Gºes -- 2eb e "se -ee

vele ere-e- en ºlie- en J--- Gle -Lº : Jºi. Bel en tºe- Je sy' 3, eler e

ºr-ls . elli: ºrië "ee gle Lº Glºr-ls . * A- 3,5- JS -ie “e 5 : J Jë -alle -als

elfde set ( el-, ele. "Gee) ed el

“ee de 2-3 e-- -- -- Jé, sy: Je ( 4,-- ----) # # “e lºsed e-lºss

U3-4. Jºe -á-ad lie blº -lees sy-0 A-iel tºe el ------- -eywe 13, Gé-il el-S, 499-' 6

-5, -sel -s; é! : “e al een Asus' u-vºl J, ijsje L-4 sus, . - lad) -S syJ Je sley is

el- -- -- - - - - - - - - - - - als e-d' ui e els, As -

-----J) lié! 4-2-as saai. Jesu JW J. liº : Jºs Jº 2ueel ased" Jº, .

* -US-l) ---- -- eë3 sy: Je e-S 6. Alee 2b, J- en -lel tale- Aaai. Lee

slº, u LS- bus .

Jºlyºl - -al G- -- - - - - -- - -- -sºo Lee -4uele veilgië & J* “e e- é: .

2-a-S" Jal -Le J-J) Aele 9-3 . sl,ál Jºl- Je val '-2)33 - J-5-J) Aels) Je ºree Lel Je val ->-23

2-a-S" Al- A .

ºléºl As - zº di 3,5- Jel er eige 29e-d', º Gº-al 3,5- Jelcº Jis : “lel A Gala-ls

u",-V AS 'N, les' Aji Jele ië,L - JW y36-o-r? « Jºul >-V G) aji Jele * * * * *yu-ell, ãºywell 25ë----- 6

Allal en zºrg'', , slal ee: Jºse ->>- ells A: * AA-S al 35,-! Je S - J* el Je eu- ble-rºll,

Jºul" Jº-W G! e-al >-V J)-- aji Jex-ad J)-- .

Jë - iſ er gelee - see- e-d" »l Já is - zes A-a-le- eSA - is A 3A S,

" ---- ---- ---- -- -- " -- Al 3% ---- -- -- $9,-! Gº GLE - Gº A-el.“
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4-J -ei- Ju: ue .

* 9suu!J-A 4: 9 Jse : : "Je se- 3° : : , glu s, si as- b:

es es di :e 4 - G - G - 9 Ju-J: 4-4 - G - : : , : re

Jae - 4 - - 3° u: - - : 9L - 3 es - - 9 A - -u

4 - au xi- aw) --- u-ji & le s; 9- - G --> - :

e-J euw-A, 4 - asu u: -:4 - : Je - le su : :u Ju :

& 23-- sual xi -ae :ul : :\, : J-es 4 : - :-J 3-! 3: :

3-4 ss-S &elu - asus au) u: :-

-l: : Ui -l,: : *u:J s>J - G - :J : 9,-ae 3s1,4 : :J ase.J au) Jé

J-es 31 - -aa Os - 9ua Ju su-} :\, x-e 4 J- - -us 4 J- u* -

&, & J (J. : A : :-J: : - 4 : 9A & : - - A- A

:- - - - -u) ; :u & ré 3b : : , w, : [114 : -ul) -u

e: - G- aul su-Nu es - - -!, J: Ui --> :

Jsi u-l audi : - 9sus u: 9b : : es a > 9s:- -S : u: 3 :

* b: 4-b : le J 8, 9-ali : le & E,-u.J :ul Ja-j & :

yS) La .

A& Jas : A -se:, uu-J wi : - 9: Su S: :- , J: : : "Je

Jie J, : : , : ulu-l - J 9es, :-J: - - - - - - - -

Jé .

eu Jus es,- s: : , : - als, A. as : 4 : 4 : -- - - ul,

J-l° :4 - au suas si 4: 4 Sl 4 : -

e- - 4 : - ( - ) : 4 - - 39 ol-A - 9-9 - Je: :

- -- 4 : saw, tel & G J: : : : - ; 9- u: 9:

& Jue - 94-90 : 24 Jé - - 4 sa: : Cai Jus es,- * sa, J: G - :

-lei Ja: Aju- 4: Jlur J9-. J1)54-- Qu->-2 J: sjJ 2-3 *&M: *&- -

Imam Ibnu hajar ditanya : Apakah terdapat hadits shohih disetiap akhir Qishar

alMufasshol (adduha-akhir alQuran) ? Apa hanya khusus bagi yang tidak mengerjakan

sholat ? Adakah para Imam-imam (mujtahid) mensunahkannya juga untuk orang yang
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sholat ? Di surat mana permulan dan akhirnya ? Apakah juga di sunahkan

menambahkan kalimah “LAA ILAAHA ILLA ALLAAH” seperti yang terlaku ?

Imam Ibnu hajar menjawab : Hadits takbir diatas terdapat banyak riwayat,

Dari Ahamad Bin Muhammad Bin abi Bazah albaazi berkata “Aku mendengar dari

Ikrimah bin Sulaiman berkata “Aku membaca Quran didekat Ismail Bin Abdillah Bin

Qisthanthin saat sampai pada surat addhuha ia berkata padaku “Bacalah takbir

diakhirnya hingga khatam” dia memberitahu saat membacanya pada Mujahid juga

diperintahkan bertakbir, Mujahid memberitahu Ibnu Abbas ra memerintahkannya, Ibnu

Abbas ra memberitahu Abi ka’b ra memerintahkannya, Abi ka’b ra memberitahu nabi

Muhammad shallallaahu alaihi wa sallam memerintahnya”.(HR. Hakim dalam Musnad

almustadaarok)

Imam Syafi’i berkata “Bila engkau tinggalkan takbir berarti kau tinggalkan kesunahan”

Imam syafi’i menyatakan hadits diatas shahih.

Para Ulama berbeda pendapat tentang permulaan surat yang disunahkan bertakbir,

ada yang mengatakan “Dari permulaan surat adduhaa” menurut mayoritas ulama “dari

permulaan alam nasyroh” sedang akhir surat kesunahan takbir menurut ahli barat,

timur dan lainnya hingga akhir surat an-naas.

Tidak terjadi perbedaan pendapat di antara Ulama bahwa takbir tersebut disunahkan

saat sholat atau diluarnya

Abu Hasan as-Sakhowy menuqil dari Abu Yazid alQarasyi, beliau berkata “Aku sholat

taraweh di bulan Ramadhan bersama orang-orang dibelakang maqam ibrahim di

masjid alharam, disuatu malam jumat aku bertakbir dikala bacaan sampai pada

adduhaa-akhir Quran, saat aku menoleh menunaikan salam sholat

ternyata Abu Abdillah Bin Idris as-Syafi’i (Imam Syafi’i) berada disampingku, dia

berkata “Bagus… Engkau telah menjalani kesunahan” (diriwayatkan oleh alhaafizh

Abu Amr addaanidar Ibnu Juraih)

Ibnu Juraih berkata “Sebaiknya takbir ini dilaksanakan baik oleh imam atau lainnya”

dan anjuran Ibnu Juraih ini disampaikan tidak hanya satu orang dari kalangan para

Imam.

Sufyan Bin ‘Uyainah menuqil dari Shadaqah Bin Abdillah Bin Katsir : adalah ia

menjadi Imam sholat lebih selama 70 tahun, bila ia menghatamkan Quran selalu

bertakbir, kemudian ia mengetahuinya dari Imam Syafi’i dan sebagian guru-gurunya

ternyata hal itu juga disunahkan saat sholat juga”

Dan masih banyak lagi pelaku takbir setelah adduha-akhir Quran (ngetiknya terlalu

panjang…..^^)
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2.8

Sedang bentuk kalimatnya tidak terjadi khilaf diantara ulama yaitu “ALLAAHU AKBAR”

ini yang diriwayatkan mayoritas ulama dari albazzy, tetapi banyak yang meriwayatkan

darinya terdapat kalimah tahlil sebelumnya, menjadi “LAA ILAAHA ILLA ALLAAHU

ALLAAHU AKBAR”

Karenanya Syekh Islam Abdurrohman Arrozy as-syaafi’i dalam kitab ‘alwasiithnya

berkata “Aku melihat para guru-guru cenderung memilihnya saat sholat agar dapat

terbedakan dengan takbir hendak ruku’, “ Dinuqil dari albazzy kalimat WALILLAAH

ALHAMDU juga setelah takbir. [Alfataawy al-Hadiitsiyah Li Ibni Hajar I/59 ]. Wallaahu

A’lam Bis Showaab.

0163. Bacaan Qur'an Dari Kaset Dan Cd

PERTANYAAN :

Khoirul Anam

Assalamu'alaikum ikhwan....aku maw tanya ne, membaca alqur'an kan ibadah ! nah

klau membaca alqur'an trsbt direkam ke kaset/cd, trz kasetnya diputar, apakah suara

kaset trsbt masih tergolong ibadahnya orang yg membaca tadi ? mohon jawaban

berikut dasarnya.! maturnuwun.

JAWABAN :

Masaji Antoro

Waalaikumsalam wr wb... PENDAPAT PARA ULAMA TENTANG KASET atau

PIRINGAN HITAM YANG BERISIKAN ALQURAN :

1. SYEKH ABDUL QADIRAL-AHDAALI

Suara yang didengar dari piringan hitam atau kaset sama dengan suara alQuran yang

didengar dari jamadaat, maka tidak di hukumi alQuran (Kitab al-Anwaar al-Syuruuq fii

Ahkaam as-Shunduq Hal. 31), Syekh Abdul Qadiir al-Ahdaali membolehkan

mendengarkan piringan hitam dengan istilah laa ba’sa bihi (tidak ada masalah

dengannya) beliau mendengarkan ini dengan syairnya :

به الباءس انه بحثا فقلت **** طربه سماع
عن سئلت وقد

“Aku pernah ditanya tentang mendengarkan alat musik, maka aku jawab sesuai

dengan penelitian, yang demikian tidak mengapa”

2. SYEKH MUHAMMAD ALI AL-MALIKI

Merekam alQuran dalam kaset atau piringan hitam dalam menggunakan selanjutnya
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2.9

itu tidak bisa lepas dari unsure menghina atau merendahkan martabat alQuran,

karenanya merekam alQuran dalam kaset atau piringan hitam sebagaimana yang

maklum hukumnya haram, juga mendengarkan alQuran dari padanya. (Kitab al

Anwaar al-Syuruuq fi Ahkaam as-Shunduq Hal 31),

3. MENURUT PENDAPAT YANG TERP|L|H DIKALANGAN MADZHAB HANAFIYAH

Kalangan Hanafiyah menyatakan : Mendengar ayat sajdah seperti burung beo,

menurut pendapat yang terpilih tidak wajib sujud karena bukan bacaan sebenarnya

namun sekedar kicauan yang tidak di mengerti. Pendapat yang lain menyatakan wajib

bersujud karena orang yang mendengarkan itu telah mendengarkan firman Allah

SWT. Walaupun dari burung yang sedang berkicau". (alFataawy as-Syar'iyyah 1389).

Bila mengacu pada pendapat-pendapat ini, sudah tidak berdampak pahala pada

pemilik suara rekaman bahkan menurut Imam Ali alMaliki haram merekamnya.

Wallahu a'lamu bis ShOWaab.

0204. MEMEGANG ALQURAN TANPA KEADAAN SUCI

PERTANYAAN :

Maya Puspita

Assalamu'alaikum. Dalam membaca kitab suci al qur’an ataupun memegangnya

apakah wanita harus dalam keadaan suci ( tidak sedang haid-menstruasi ) dan

mestikah harus berkeadaan belum batal dari Wudhu kita ? Jazzakallah khoer.

JAWABAN :

Masaji Antoro

Wa'alaikumSalam Wr Wb. HUKUM MEMEGANG ALQURAN TANPA KEADAAN SUCI

9: - - - - - 3: 4 : ; 9:1:4: gesai : Sige assi 3:

3 Ju- : -9 --ju : - keul: :ui :-As, Pesa 0-9, ak : : ,lau

"Para Ulama Ahli Fiqh (Hanafiyah, Syafi'iyyah, malikiyyah dan hanabilah) sepakat

membolehkan membaca alQuran atau sekedar melihatnya meskipun tanpa wudhu tapi

tidak menyentuhnya, mereka juga sepakat bagi anak-anak kecil juga dibolehkan

memegang al Quran untuk belajar karena mereka masih belum mukallaf namun yang

utama tetap memakai wudhu. Kalangan Malikiyyah dan Syafi'iyyah mengharamkan

memegang al Quran saat seseorang menanggung hadats kecil meskipun memakai

sarana ha'il (penghalang) atau kayu (tidak menyentuhnya secara langsung) namun
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kalangan Hanafiyyah dan Hanabilah membolehkannya asalkan penghalang dan

kayunya suci dari najis." (Fiqhul Islamy, 1/395). Sumber Kitab : Al Fiqhul Islaamy wa

Adillatuhuu 1/395. Sumber Link. http://WWW.ea4nt.com/fkhislami/taharawsalah9.php

DALIL DARI AL QURAN

80) :Juli -33 j: (79) saji S- (78): -us (77):3i;i :

“Sesungguhnya Al-Quran ini adalah bacaan yang sangat mulia, pada kitab yang

terpelihara, tidak menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan, diturunkan dari

Rabbil alamiin" (QS Al Waqiah 77-80). Dalam Tafsir Jalalain diterangkan:

"ela-S 3: 9 - - i : &: ": ji Sy s: :>": N

“LAA YAMASSUHUU" berupa khabar dengan makna larangan, sedang " |LLAL

MUTHAHHARUUN" adalah orang-orang yang mensucikan dirinya dari hadats.

Sumber kitab Tafsir Jalalain (bersama Hasyiyah Showi juz IV halaman 166, cetakan

Daar Ihyaa al Kutub al Arabiyyah) / halaman 717, maktabah syamilah. Sumber Link :

http://islamportCOm/d/1/tfS/1/35/1753.html.

Dalam Tafsir Ibn Katsier:

stail, je -- suas : : ad, jū -ji, usi gesies: S- & Je:

J 9A, A- Siu - 1 & - 4 J;- 9 x 9.9 - si as-d & 9:

: : , : A - 9 ks : ua: : e us : - jadi de. Sis- 34 -

9: - : : , - , : - 4 J; 3: -ei 2 sia-s: , :-

* - : : eise - -, Ju : -- 9 J-zi : ; ; : 2u S

: si: Asia: isu sass" au Si Sigii - S: "Je- : 4 - 4 J;- sia- :

-4 & 9u: , : 4-e : : , : : - : -S : ages:

kiai 4, a vs J#se :

"Ulama lain mengatakan: LAAYAMASSUHUU ILLAL MUTHAHHARUUN, Maksudnya

(orang-orang yang suci) dari janabah dan dari hadats. Mereka berkata bahwa yang

dikehendaki al Quran disini adalah al Mushaf sebagaimana hadits yang diriwayatkan

oleh Muslim dari Ibnu Umar bahwasanya Rasulullah shallallaahu 'alaihi melarang

membawa Al Qur'an ke negeri musuh, karena beliau khawatir apabila nantinya akan

diambil musuh. Mereka berhujjah dengan hadits yang diriwayatkan oleh Imam Malik

dalam kitab Muwaththa dari 'Abdullah ibn Abi Bakr ibn Muhammad ibn Amr ibn

Hazm, bahwasanya didalam kitab (surat) yang ditulis Rasulullah shallallaahu 'alaihi

Wasallam kepada Amr ibn Hazm: “Tidak boleh menyentuh al Quran kecuali orang

yang Suci."
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Dan Abu Dawud meriwayatkan dalam al Maraasil dari haditsnya az Zuhri, berkata:

"Aku membaca di dalam Shahifah (lembaran) disisi Abu Bakr ibn Muhammad ibn Amr

ibn Hazm sesungguhnya Rasulullah shallallaahu 'alaihi Wasallam bersabda: WA LAA

YAMASSU AL QURAANA ILLAA THAAHIRUN!" (dan tidak boleh menyentuh a

Quran kecuali orang yang suci). Ini adalah penemuan tertulis yang bagus, yang telah

dibacakan oleh Az Zuhri dan yang lainnya. Seperti inilah yang seyogyanya diambil

(diamalkan). Imam Daraquthni mengambil sanad hadits tersebut dari 'Amr bin Hazm,

dan Abdullah bin Umar, dan Utsman bin Abi al-'Ash. Setiap jalur sanad dari Abu

Dawud dan Daraquthni ini perlu ditinjau ulang." (Tafsir Ibnu Katsir, 7/545). Sumber

Kitab Tafsir Ibnu Katsier juz VII halaman 545, maktabah syamilah. Sumber Link

http://WWW.mtwer.com/Quran/t-56-1-79.html

Catatan:

Dalam Tafsir Ibnu Katsir, ada dua versi pada kalimat

ja u: J: 2u-l :

Pertama,

ja u: J: 2u-l :

Sesuai dengan redaksi:

- maktabah Shamela dalam Satu Versi

- maktabah marji'ul akbar

- http://www.mtwer.com/Quran/t-56-1-79.html

- http://ar.wikisource.org/wiki/ Via http://googl/033z5

Kedua,

,a & J$ 2u-l :

Sesuai dengan redaksi:

- maktabah shamela dalam versi yang lain

- http://maktabah.jundumuhammad.net/read.php?Vcid=8&Vbid=41&wtocid=4519

- http://WWWislamWeb.net/newlibrary/display_b00k.php?

idfrOm=1811&idto=1811&bk nO=49&|D=1869

Imam Ibnu Abi Syaibah dan Imam Addaara Quthni meriwayatkan : (sanad dan

matannya Ibnu Abi Syaibah):

2 % 4 *: - 4 - : ... i . 2 4.a - 9 - o : 3 - - - > 2 ( 2 . . : - 42 . 2 2 2 % * 2

-s. :u- Jul & GS : Jè 4: : - ) : * : 3° : :S : :\a : u54
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#s .. 4.a 4.a .rs : “ o 2. 1: , : : : , 1-1 : s2 -4 - : 1 ..i 2 : * 2> . 2 2 : 4

Liu.e : Jé : Jé : 97;i 3 si 3 uju: Si ula 4 : ul : te: : 4 ulis : : :u-gais :

ue: Si J: uletis uju : Jé 3:ai S1. S : : S ge.

"Telah menceritakan kepada kami Abu Mu'awiyah dari Amasy dari Ibrahim dari

Abdurrahman bin Yazid, berkata: kami bersama Salman dalam suatu hajat. Dan

beliaupun pergi untuk buang hajat dan beliau kembali. Kamipun berkata kepada

beliau,: “Berwudhulah Wahai Abu Abdillah, agar kami bisa bertanya kepadamu tentang

ayat-ayat al Qur'an". Abdurrahman bin Yazid berkata, beliau (Salman) berkata:

“Silakan bertanya akan tetapi aku tidak akan menyentuhnya. “Sesungguhnya tidaklah

menyentuhnya melainkan orang-orang yang disucikan". Kami pun mengajukan

beberapa pertanyaan kepada beliau dan beliau membacakan beberapa ayat kepada

kami sebelum beliau berwudhu." (HR. Ibnu Abi Syaibah). Sumber Kitab: Mushannaf

Ibnu Abu Syaibah juz halaman 103, hadits nomor 1106, maktabah Syamilah, dan

Sunan Addaara Quthni juz halaman 124, maktabah syamilah. Sumber Link: http://

WWWislamweb.net/newlibrary/display book.php?flag=1&bk_no=10&ID=96 dan http://

islamport.com/d/1/mtn/1/56/2045.html

Addaara Quthni berkata:

Semua rawinyatsiqoh.

DALIL DARI AL HADITS:

- Al Muwaththa:

St: - - seju A -u

Bab Perintah wudhu bagi orang yang menyentuh al Quran

680 - 4 - 4 J: : saji -esi : Sia;-3 : eig J - 3 uju 3 : :

2u S, Gül - Sia;-3 : - le

"Telah menceritakan kepadaku Yahyadari Malik dari Abdullah bin Abu Bakr bin Hazm

bahwa di antara isi surat Rasulullah shallallaahu 'alaihi Wasallam yang beliau tulis

untuk Amru ibn Hazm adalah, bahwasanya: "Tidak ada yang boleh menyentuh a

Quran kecuali yang bersuci". Sumber Kitab Tanwirul Hawaalik juz halaman 203

204, cetakan Toha Putera Semarang | Muwaththau Maalik juz II halaman 278.

maktabah Syamilah. Sumber Link: http:/WWislamWeb.net/newlibraryl

display book.php?flag=1&bk_no=77&ID=3304.

Dalam kitab al Muntaqa, Syarh Muwathta Maalik:
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(: : Jé : --> St: - 3 : S di ak 20 S. St: - Si: (J-as

&al 3 : 3: :u-al 3 suisi keu: :u:

"Fasal. Sabda Nabi, yaitu: “Tidak boleh menyentuh al Quran kecuali orang yang suci"

adalah zahir bahwasanya orang yang berhadats tidak boleh menyentuh al Quran.

Dengan pendapat ini berkata Abu Hanifah, Asy Syafi'i dan sejumlah Fuqaha dari

shahabat dan yang lainnya dari tabi'in." (al-Muntaqa, 1/475). Sumber kitab: al

Muntaqa, Syarh Muwathta Maalik juz halaman 475, maktabah Syamilah. Sumber

link: http://www.yanabi.com/Hadith.aspx?HadithlD=57964.

Dalam Kitab Sunan Ad Daaraquthni:

9: - 3 - 4 : *

Bab larangan orang berhadats menyentuh al Quran

Ju : 3 : - 9 A - 9 - 4, 39 : “s: : - 4-3 :- us

es 8: J- : Seti - Sia; ; ; , ; 1 & - : -e: 96

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Mukhalid, telah menceritakan

kepada kami Hasan bin Abi ar-Rabi', telah menceritakan kepada kami Abdur Razaq,

telah mengkhabarkan kepada kami Ma'mar, dari Abdullah bin Abu Bakar, dari

bapaknya, berkata: Adalah terdapat di dalam surat Nabi shallallaahu 'alaihi Wasallam

kepada Amr ibn Hazm: “Engkau tidak boleh menyentuh al Quran kecuali dalam

keadaan suci". (Hadits) Mursal, semua rawinya tsiqoh. (HR Daraquthni). Sumber

Kitab: Sunan Addaara Quthni juz halaman 121. Sumber Link: http://islamport.com/

d/1/mtn/1/56/2045.htm|

Dalam Shahih Ibn Hibban:

2u Si Sigii - S;

"Jangan menyentuh al Quran kecuali orang yang suci." (HR. Ibnu Hibban). Sumber

Kitab: Shahih Ibnu Hibbaan juz 14 halaman 501, hadits nomor 6559, maktabah

Syamilah. Sumber Link. http://islamport.COmld/1/min/1/71/2647.html

Dalam Kitab al Mustadrak:

2u Si Si: - S;

"Jangan menyentuh al Quran kecuali orang yang suci." (HR. Hakim)
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ini Hadits Shahih. Sumber Kitab: Al Mustadrak juz III halaman 479, hadits nomor 1399,

maktabah Syamilah. Sumber Link. http://islamport.COm/d/1/min/1/21/406.html.

(3|479)

Dalam kitab Sunan Kubralil Baihaqi

5-Sti: -ji - S an-ji -u.

Bab Wanita Haid tidak boleh menyentuh al Quran

1534-4 g -ji & As-tu: , : , : , -isse: ; ; ; ; ; ; ; ;:

: : eige &: - ; ; 9u : ;-3 :- - 3 : - asal -

*- Jal --- - 4 - 4 J- 9 : : - 3 : : , :

2u 8, 9ti - S3 × Jé :- : ; ; , & - egul: : 2: ).

uai ul: : 4-3.

Telah mengkhabarkan kepada kami Umar bin Abdul Aziz bin Umar bin Qatadah, telah

mengkhabarkan kepada kami Abu Amr bin Mathar, telah menceritakan kepada kami

Ahmad bin al-Hasan bin Abdul Jabar ash-Shufi, telah menceritakan kepada kami

Hakam bin Musa, telah menceritakan kepada kami Yahya bin Hamzah, dari Sulaiman

bin Dawud, telah menceritakan kepadaku Zuhri dari Abu Bakribn Muhammad ibn Amr

ibn Hazm, dari bapaknya, dari kakeknya: “Sesungguhnya Rasulullah Shallallaahu

'alaihi Wasallam menulis kepada penduduk Yaman dengan surat yang didalamnya ada

fardhu, sunnah dan diyat Beliau mengutus dengan membawa surat bersaqma Amr

ibn Hazm. Rawi menuturkan hadits, dan didalamnya, beliau bersabda: “Dan jangan

menyentuh al Quran kecuali orang yang suci." Rawi lainnya meriwayatkannya dalam

bentuk hadits mursal. (HR. Baihaqi). Sumber Kitab: As Sunan al Kubralil Baihaqi juz

halaman 344, hadits nomor 1354. Sumber Link. http://WWWislamWeb.net/newlibrary/

display book.php?flag=1&bk_no=71&ID=1409

Dalam Kitab al Muwaththa:

s: á 2 3 9 - 3 2 9 × 3 4 á 2 3 9 - 3 6 - 3 9 - - 9 3 4. > o 4. 312

128 - Aji zes e : - 9 --a- & ee e : - g - :J- 3° uju 3° :4- :

i : : , : , 2, 2 : 1-1 1, : > 2-2 s . . á 4 - 12 . 2 : , : s: • 2- ..a

: élie Ju :- ulai 4- Jus ->e eus gig - --adi u-i-:Jé
2 - A & #a 24 : , : a 24 , : 4. a :

-: : etes &: tes : Jus

"Telah menceritakan kepadaku dari Malik, dari Ismail bin Muhammad bin Sa'ad bin

Abi Waqash, dari Mush'ab bin Sa'ad bin Abi Waqqash, bahwasanya dia berkata: "Aku

memegang mushfah di hadapan Sa'ad bin Abi Waqqash lalu aku menggaruk-garuk

kemaluanku". Beliau lantas berkata, “Engkau menyentuh kemaluanmu?". “Benar",

jawabku. Beliau berkata, “Berdirilah lalu berwudhulah". Aku lantas bangkit berdiri dan
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berwudhu lalu aku kembali". Sumber Kitab Tanwirul hawaalik juz halaman 64,

cetakan Toha Putera Semarang | Muwaththa Maalik juz II halaman 58, hadits nomor

128, maktabah Syamilah. Sumber link. http://WWW.islamWeb.net/newlibrary/

display book.php?flag=1&bk_no=77&ID=185.

DERAJAT HADITS:

20 S. Si: - S

- Dalam Kitab Majma'uzzawaa'id:

(9: - &8)

Bab Menyentuh al Quran

1512 2u S, Güi - Jesús de A - 4 J: Si & 4 sege".

"Dari 'Abdullah ibn Umar, sesungguhnya Rasulullah shallallaahu 'alaihi Wasallam

bersabda: "Jangan menyentuh al Quran kecuali orang yang suci."

9: 4: :al: , : :al :

HR. Ath Thabarani didalam (al Mujam) al Kabir dan ash Shaghir. Rawi-rawinya tsiqoh

semua (Majma Az-Zawaid, 1/276). Sumber Kitab: Majma'uzzawaa'id lil Hafizh al

Haitsami juz halaman 276, maktabah syamilah. Sumber Link: http://

WWWislamweb.net/newlibrary/display book.php?flag=1&bk_no=87&ID=1523

Dalam Kitab At Talkhish al Habir:

*i sedi: &:u ak N --d - :-9 -- Je- - 4 - :--

- - 4 - 4 J- - - Je:----> AA-, -e-i : :- -

4 -š : :- - - 44; sau- 2u - S. Si: - 8 Ju : A

ssu- &,- 3-3 ° :

"Hadits bahwasanya Nabi shallallaahu 'alaihi Wasallam bersabda kepada Hakim ibn

Hizam "Jangan menyentuh al Mushaf kecuali orang yang suci". HR. Addaara Quthyni,

al Hakim dalam al Ma'rifah dari Mustadraknya, al Baihaqi dalam al Khilaafiyyaat, dan

ath Thabaranai, dari haditsnya hakim, berkata: " Ketika Rasulullah shallallaahu 'alaihi

Wasallam mengutusku ke Yaman, beliau bersabda: "Jangan engkau menyentuh al

Quran kecuali engkau orang yang suci". Di dalam isnadnya ada Suwaid Abu Hatim,

dia dhaif Ath Thabarani menuturkan bahwa dia (Suwaid) menyendiri. Dengan hadits

tersebut. Al Hazimi menghasankan isnad hadits tersebut" (At-Talkhis al-Habir, 1/131).

Sumber Kitab: At Talkhis al Habir lil Hafizh Ibn Hajar juz halaman 131, maktabah
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Syamilah. Sumber Link. http:/WWW.k|28.COm/knol2/?p=VieW&post=163262

DALAIL DARI KITAB FIQH

Dalam kitab al Majmu’, Syarh al Muhadzdzab:

sud 3: - ula: : ; Jesus: uas 4-5 -d - 2 su4 -eta a

"Didalam Madzhab Ulama tentang menyentuh dan membawa Mushaf Madzhab kami

keduanya haram, dan dengan pendapat ini berkata Abu Hanifah, Malik, Ahmad dan

jumhur ulama." (Al-Majmu’, 2/72). Sumber Kitab: Dalam kitab al Majmu’, Syarh al

Muhadzdzab juz II halaman 72, maktabah syamilah. Sumber Link. http://

WWWislamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=14&|D

Dalam Kitab al Haawi Lil Maawardi:

- - - - -: du

"Masalah : Wajibnya bersuci untuk mebawa dan menyentuh Mushaf.

2u S- S; -dig->: ; ; ; di ge, ee Ju

Imam Syafi'i radhiyallaahu 'anhu berkata: "Jangan membawa dan menyentuh al

Mushaf kecuali orang yang suci." (Al-Hawi lil Marwadi, 1/143). Sumber Kitab: Al Haawi

lil Mawardi juz halaman 143, maktabah Syamilah. Sumber Link: http://

WWWislamWeb.net/newlibrary/display b00k.php?

idfrom=69&idto=788.bk nO=94&|D=50.

Dalam Kitab Majmuu'ul Fatawa:

- se; : --ad - : Ja: J- :

se di 4 J: :sai -esi Jeus 2u -ji - si: : -s.
-

- ia di . . Si u: S : - : Ju {2u : 31,5 - Si) : - : - le:

Je ke-3 : : : e: , : 4 : -ui Su-J: 2 : 4 :

"Ibnu Taimiyyah ditanya: "Apakah boleh menyentuh Mushaf tanpa wudhu ?". Beliau

menjawab : “Pendapat imam mazhab yang empat, mushaf al Qur'an tidak boleh

disentuh melainkan oleh orang yang suci sebagaimana dalam surat yang dikirimkan

oleh Rasulullah kepada Amr bin Hazm,

2u Si Si;i - S 3i

"Tidak boleh menyentuh mushaf kecuali orang yang suci". Imam Ahmad mengatakan,
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"Tidaklah diragukan bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam telah menuliskan surat

tersebut kepada Amr bin Hazm.". Dan ini juga pendapat Salman al Farisi, Abdullah bin

Umar dan yang lainnya. Tidak diketahui adanya sahabat lain yang menyelisihi

pendapat dua sahabat ini". (Majmu Al-Fatawali Ibni Taimiyah, 21/266). Sumber Kitab:

Kitab:Majmu’ul Fatawa juz 21 halaman 266. Sumber Link. http://www.islamweb.net/

neWlibrary/display_b00k.php?

bk no=22&|D=1452&idfrom=2241&idto=2282&b00kid=22&Startn0=18

Kalau kita membawa al Qur'an saat bepergian terus dimasukkan kedalam tas saat

membawanya boleh nggak ? Boleh bila niatnya semata-semata membawa TAS. Bila

niatnya membawa alquran yang di dalamnya atau membawa TAS dan algurannya

maka haram..

*S : - j>: S : ul: : ; -> si 334.2 : Jaji - 2323 Ja-aj & sis
4 9 2 1 : 2 . : s : , 2 > 2 • × 9 3 o 2 . : . . . . 2 9 2 • i : 2 s * 2 °. : 2- 11 4 o T. • . Q

a;-34-34-4-a: ; & --au J- -as si sa: J-Ju 533.ai 2 -je is S s323 934.

s:e; 934 u:

"Bila Mushaf diletakkan pada sebuah peralatan-peralatan rumah dalam kotak atau

pakaian atau lainnya maka tidak boleh membawa peralatan ini tanpa wudhu kecuali

bila peralatannya yang menjadi tujuannya dalam membawanya, bila tujuannya

membawa alquran yang ada didalamnya atau bertujuan membawa quran dan

peralatannya maka haram membawanya tanpa wudhu." (Al-Fiqhu 'ala Madzahib al

Arba'ah, 1/48). Sumber Kitab: Al Fiqhu 'Alal Madzaahibil Arba'ah juz halaman 48,

maktabah Syamilah. Sumber Link. http://islamport.Com/d/2/fqh/1/29/309.html

us : a ad-a: : : - ; ; ; - Ju : - Speed & --ad J-: isu

se:a (, ) ae we-ai siJ :u 9s 3%) :

"Faidah. Diperbolehkan membawa mushaf besertaan di dalam kotak meskipun

berukuran sangat sempit. Imam al-Barmawi berkata: Meskipun berupa tidak lebih dari

barang hasil jahitan jarum tapi dengan kondisi hanya dikehendaki membawa kotak

tersebut, begitu juga bila tanpa tujuan apapun, berlainan dengan pendapat dalam kitab

Tuhfah, bahkan boleh ketika dikehendaki membawa keduanya (mushaf dan kotaknya)

menurut pendapat Imam Ramli. Selesai fatwa Sulaiman al-Kurdi." (Bughyah al

Mustarsyidin: 26). Sumber Kitab: Bughyatul Mustarsyidin halaman 26, cetakan al

'Alawiyyah Semarang / halaman 52, maktabah Syamilah. Sumber Link. http://

WWW.k128.net/knol6/?p=View&post=1046746&page=12. Wallaahu A'lamu

bishshawaab. IUZ ]
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2.10 0211. Al-Quran dan realitas kehidupan

Oleh Masaji Antoro

Janganlah bersedih !! Jalani hidup dengan CINTA..!! Semoga kita kian semangat

dalam menjalani setiap episode KEHIDUPAN yang dianugerahkan Allah SWT kepada

kita dengan segenap CINTA dan KEIKHLASAN...

KENAPA AKU DIUJI...?

• QS : Al-'Ankabuut ayat 2-3 :

"Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan (saja) mengatakan:"Kami telah

beriman", sedang mereka tidak diuji lagi? Dan sesungguhnya Kami telah menguji

orang-orang sebelum mereka, maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang

yang benar dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang dusta".

KENAPA AKU TIDAK MENDAPATKAN APAYANG AKU IDAM-IDAMKAN...?

• QS : Al-Baaqarah ayat 216:

''Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi

(pula) kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu; Allah mengetahui,

sedang kamu tidak mengetahui''.

KENAPAUJIAN SEBERAT INI...?

• QS : Al-Baaqarah ayat 286:

''Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya''.

RASA FRUSTASI...?

• QS : Al-'Imraan ayat 139:

''Janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah (pula) kamu bersedih hati, padahal

kamulah orang-orang yang paling tinggi (derajatnya), jika kamu orang-orang yang

beriman''.

BAGAIMANA AKU HARUS MENGHADAPINYA...?

• QS : Al-'Imraan ayat 200:

''Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan

tetaplah bersiap siaga (di perbatasan negerimu) dan bertaqwalah kepada Allah supaya

kamu beruntung''.

BAGAIMANA AKU HARUS MENGHADAPINYA...?
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• QS : Al-Baaqarah ayat 45:

''Jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu. Dan sesungguhnya yang demikian

itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyu',''

APAYANG AKU DAPAT DARI SEMUA INI...?

• QS : At-Taubah ayat 111 :

''Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mu'min, diri dan harta mereka

dengan memberikan surga untuk mereka''.

KEPADA SIAPA AKU BERHARAP...?

• QS : At-Taubah ayat 129:

''Cukuplah Allah bagiku; tidak adaIlah selain Dia. Hanya kepada-Nya aku bertawakal''

AKU TAK DAPAT BERTAHAN LAGI...!!!

• QS : Yusuf ayat87:

''dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus asa

dari rahmat Allah, melainkan kaum yang kafir''.

''Apabila kamu dihormati dengan suatu penghormatan, maka balaslah penghormatan

itu dengan lebih baik, atau balaslah (dengan yang serupa). Sesungguhnya Allah

memperhitungkan segala sesuatu''. (QS : An-Nisaa' ayat86)

MARI KITA selalu BERBENAH dan terus BERBENAH untuk memepersembahkan

yang terbaik dalam HIDUP INI... Dengan torehan kemuliaan dan semangat pantang

menyerah...Dimanapun...Kapanpun dan dengan siapapun ... Selama Allah swt

menjadi tujuan utama kita, Insya Allah kita akan menjadi hamba yang Dia cintai dan

meraih kata BAHAGIA sebagaimana doa yang sering terlantun "untuk kebahagiaan

DUNIA dan AKHIRAT....".

Sumber: http://www.facebook.com/note.php?note_id=121323431242596

0215. Ketentuan Memegang Mushaf Tanpa Wudhu Menurut

"Maalikiyyah"

Oleh Masaji Antoro

( غير بلغة مكتوبا يكون أن : أحدها : شروط وضوء بدون بعضه أو المصحف مس لحل يشترط : قالوا المالكية
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2.12

• : :u -- si ex-J Su u: * 3 Ju- si 'e - J- 9 -,-lu -s:J wi:

-- - - : :u : -)'s - - -u 4 Jawa - wa- si yu si ra, Je usi. Qs:

b,- Als Al-ui 3,- A-as. J- 4 j: : J: - -aas -23 J9- Al- Ji J 3: 4° 3,- -aa us

-- 9: 9 : gul - 4 - 9: 9 : JA : Jue, B,- 4- k: : - 34 ° 9s

u- si -- 4 - 9: 9 : 4-b4 u: J>es : - ;u- b:

Le u: wail- 5i, -is : - : -u&M - ul: : 3, Ss - - - - -ael - u4 -

Als- 3: ) Aji J5

Kalangan Malikiyyah berpendapat bolehnya memegang atau membawa baik secara

keseluruhan atau sebagian mushafal-Quran tanpa wudhu bila memenuhi ketentuan :

• Tertulis dengan selain bahasa arab

• Terukir dalam dinar, dirham atau hal-hal yang biasa dipergunakan untuk niaga

karena untuk menghindari adanya masyaqqat dan dosa sebab sulitnya

menghindarinya

• Tersimpan dalam sesuatu yang terjaga

Sebagian kalangan ini berpendapat “Boleh membawa quran dalam sesuatu yang

terjaga bila hanya sebagian quran saja didalamnya namun bila kesemua yang terdapat

dalam quran tetap tidak boleh membawanya tanpa wudhu

Dalam bolehnya membawa mushaf alquran dalam sesuatu yang terjaga menurut

kalangan Malikiyyah di syaratkan

=> Pembawanya Muslim

=> Al-qurannya tertutup dengan sesuatu yang dapat mencegah dari kotoran.

• Pembawanya pengajar atau pelajar Quran

Boleh bagi mereka berdua membawa mushaf al-Quran meski tanpa wudhu baik bagi

yang sudah mukallaf atau belum bahkan bagi wanita haid sekalipun.

Sumber: al-Fiqh alaa Madzaahib al-Arba'ah ||48

0253. Pendahuluan Arrohmaan Daripada Arrohiim Dalam

Basmalah

PERTANYAAN :

Lihat Selengkapnya
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Dalam basmalah suroh Al-fatichah : "Dengan menyebut asma Allah maha pngasih lg

maha penyanyang". Mengapa tidak disebut maha penyayang terlebih dahulu. lalu

maha pengasih ? bukankah apabila seorang hamba telah disayang maka akan

dikasihi ?

JAWABAN :

Arif Kurniadi

Yang ane pernah dengar begini : Arrohman diartikan sbgai Maha pengasih di dunia

dan akherat, Sedangkan Arrohim Maha penyayangnya Allah khusus d akherat mohon

koreksi dan pencerahannya.

Syaiwul Ma'ruw

Waquddima arrahmaan 'ala arrohim liannahu khooshun...walihaadza yaa

rohmaanuddun,ya liannahu yaimu almu'minu wa alkaafiru wa alrohiimu alaakhiroh

liannahu yukhoshshsul mu'min. [Nihayah azzayn hal 4 ].

Masaji Antoro

Je J.: sui 52u, 9% r-A & &ui e-A: -, - , al-ū e oué- 9u- r-, -As

e-A* - - - - - 4% - 4 * -usa --usa use- sau,

aw Je a.ui. Jeu-Ji: --, ->>> 4 Jal Ju: ) 31 Jau- A N --, Je

LafadzARRAHMAAN ARRAHIM adalah sifat musyabbihat yang bentuknya berfaedah

mubalaghoh, lafadz ARRAHMAAN lebih baliigh (sempurna maknanya) ketimbang

lafadz ARRAHIM karena penambahan huruf pada bentuk kalimat (biasanya)

menunjukkan pada penambahan makna, seperti pada lafadz Jaé (tanpa tasydiid

artinya putus) dan lafadz Jaé (dengan tasydid artinya menjadi memutuskan....

membuat terputus-putus).

Lafadz ALLAH didahulukan atas keduanya (arrahmaan dan arrahim) karena ALLAH

adalah isim dzat sedang keduanya isim sifat, lafadz ARRAHMAAN didahulukan atas

lafadz ARRAHIM karena lafadz ARRAHMAAN sifat yang khusus dimiliki oleh Allah

karenanya tidak boleh bagi selain Allah disebut ARRAHMAAN berbeda dengan lafadz

ARRAHIM. [lqnaa Li as-Syarbiny I/6].

0317. Dinamika Tadarusan alQuran

PERTANYAAN :

Fero Stp As-Samawaat
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Bagaimana hukumnya membaca (tadarus) al-quran dengan suara yang jelas di

musholla atau masjid dan terdengar orang lain yang masih sedang sholat wajib atau

Sunah ?

JAWABAN :

Ayi Yuniar

Memang tak asing ditelinga kita mendengar kata “TADARUSAN". Sebenarnya apakah

yang dimaksud dengan tadarusan ??

Secara garis besar, TADARUSAN adalah membaca al-Qur'an dengan secara

bergiliran melibatkan dua pihak (pembaca dan penyimak) dengan mengeraskan suara.

Lalu bagaimana hukum membaca al-Qur'an dengan bergiliran seperti itu, apakah hal

ini merupakan suatu bid'ah atau bukan? Imam Nawawi, dalam kitab beliau, at-Tibyan

(sebuah kitab salaf yang menerangkan tentang adab dan tata cara menjaga al-Qur'an)

menjelaskan sebagai berikut:

[ol,äu 3)>} IJ-a: :

L: : J:S : - - -S : -S- : ul: : Ursi l, re-a- , eur - Ji sas

4: J-u S : Ju: Aie -Ju: 4 As-)- Ju. J- -33 “J-;ur |JA3 -N1.

Jasul se; "J - - - - : 2 : - Ji QAM us--!> Qual

"[Pasal : membaca al-Qur'an sambung-menyambung secara bergantian)

Yaitu sejumlah orang berkumpul, sebagian dari mereka membaca sepuluh ayat atau

sebagian atau selain itu, kemudian diam (menyimak) dan yang lain meneruskan

pembacaan, kemudian yang lain membaca. Ini adalah boleh dan baik. Imam Malik RA

telah ditanya dan beliau menjawab: "Tidak ada masalah dengan hal seperti ini".

Begitulah beliau, Imam Nawawi menjelaskan perihal "KEBAIKAN" dalam TADARUS

AN ini. Heran, ada saja segelintir orang yang membid'ahkan TADARUS-AN yang

sudah jelas ini adalah amalan salafuna as-Saleh.

Kemudian bagaimana dengan mengeraskan bacaan al-Qur'an ??

Kerap kali terdengar omongan2 miring dari segelintir orang, perihal mengeraskan

pembacaan al-Qur'an dengan keras, seperti pertanyaan, "kenapa jika tadarus dengan

mengeraskan suara????B...ukankah hal ini mengganggu kenyamanan pemeluk

agama lain???"

Sering kali kita dibuat miris dengan pertanyaan semacam ini, yang sejatinya

pertanyaan seperti itu hanyalah pertanyaan yang menghalangi syiar Islam

berkembang di seantero jagad raya ini, wabil khusus, di bumi Nusantara tercinta ini.
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Mari, sejenak kita simak baik-baik, menilik kembali isi kandungan dalam kitab at

Tibyan tentang persoalan semacam ini.

[is,4u ->al & IJ-a:

->al & -u-l Je 42 : :-ali : ->u-isu 4 t-lel 4 Ja. Ji : - J-a: La

-3-a) Ja: sui>} -u-l Je U2)U -sur: 3s1,4u.

..."[Pasal : membaca al-Qur'an dengan suara keras]

Ini adalah merupakan pasal yang PENTING dan PATUT DIPERHATIKAN. Ketahuilah,

bahwa banyak hadits dalam kitab shahih dan lainnya menunjukan ANJURAN

mengeraskan suara di waktu membaca (al-Qur'an)."

Dalam kitab beliau ini dijelaskan juga tentang beberapa atsar yang menunjukan

anjuran merendahkan suara. Lhaaa kok bertentangan satu sama lain?? Untuk

memahami akan hal ini, beliau (Imam Nawawi) menjelaskannya secara terperinci,

dengan menghadirkan pendapat ulama, seperti yang tertera dalam keterangan

berikutnya,

sual J* 2,: Jl;a Juau-9: au} Jú:

- - - - J-asi ss su, : - ),-) • La al-Ibu A ->-S : - 3,ks

s-. Ji: , Ji s- jue's Asi* J- & J-as - all & selesu, -- 9u u:

J j: es 2, 4 - - -as : A - - 494 - ass & se;9) & Jasi

Su Ala: :Jee: :u :9,: la: : eu-Ji:

>S -aeuai -u! o.u --> J-asi : --> -uli 24 - - -a-u-->.

"Berkata, Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali dan ulama lainnya, Cara menggabungkan

antara hadits-hadits dan atsar-atsar mengenai hal ini, ialah bahwa memelankan suara

lebih jauh daripada riya. Merendahkan suara lebih utama bagi orang yang takut

berbuat riya. Jika tidak takut berbuat riya, maka MENGERASKAN SUARA LEBIH

BAIK karena lebih banyak diamalkan dan berfaedah meluas kepada orang lain. Maka

yang demikian (mengeraskan suara hingga terdengar orang lain) LEBIH BAIK dari

pada yang hanya mengenai diri sendiri. Dan karena bacaan dengan suara keras

menggugah hati pembaca dan mengarahkan pendengarannya kepadanya, mengusir

tidur, menambah kegiatan dan menggugah orang lain yang tidur dan orang-orang lali

serta menggiatkannya."

Banyak riwayat yang menyebutkan tentang anjuran mengeraskan suara. Imam

Nawawi dalam kitab beliau ini, mengemukakan beberapa hadits yang berkaitan

dengan hal ini. Diantaranya, hadits yang diriwayatkan dalam kitab Shahih dari Abu
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Hurairah, sebagai berikut:

ue - - - - 9si J:- - 4 - 4 J-, -- Je* 4 : : ei Ge

-- syu-J 919, ) 4 : Jl,:u )

Dari Abu Hurairah ra, beliau berkata, "aku mendengar Rasulullah Gl.2 all dulc al.9

Bersabda, "Tidaklah Allah mendengarkan sesuatu seperti yang didengarkan-Nya dari

seorang Nabi yang bagus suaranya melagukan al-Qur'an dan MENGERASKAN

SUARANYA" (HR. Bukhari dan Muslim)

E-Juu -,-S : -- - - 2 : - - 4 - 4 J- Je Jeue - al Ges

---> s,-/ >ls), e-lu B}} -- sejue, -59; J. Ju JLiu -:-ei seju ->,el: sosl°4)

Dan dari Abu Musa (al-Asy'ri ra.) bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Sungguh aku

mengenal suara rombongan al-As'ariy di waktu malam ketika mereka masuk dan aku

mengenal tempat-tempat mereka dari suara mereka ketika membaca al-Qur'an di

waktu malam, meskipun aku tidak melihat tempat-tempat mereka ketika mereka

berhenti disiang hari," (HR. Bukhari dan Muslim)

Naaah ho00, bukan BIDAH to TADARUS-AN itu apalagi dengan mengeraskan suara,

justru inilah amalan sunnah. Napa dianggep bid'ah ???

Terakhir, kami kutipkan keterangan Imam Nawawi dalam kitab beliau, at-Tibyan ini,

...: - u: *J - - - - 43 J-aà J-ad Jsi A-si e-5 - 3°3 - JS3 : -l°

sue. J 4-J -u-l usu - eur 9 st, -is ol : 4-J - -- - Jl: ;4: "J.

•lei 43 sa: : , 4, J-a- ul:

"Saya (Imam Nawawi) katakan, semua itu sesuai dengan rincian yang saya jelaskan

secara terperinci di awal pasal ini [ 3, -, al selalu j. Jika takut mengalami sesuatu

yang tidak diinginkan dengan sebab mengeraskan suaranya, maka janganlah

mengeraskan suara. Jika tidak takut mengalami hal itu, DIANJURKAN

MENGERASKAN SUARA. Bilamana pembacaan dilakukan oleh jama'ah secara

BERSAMA-SAMA, maka DIANJURKAN DENGAN SANGAT agar MENGERASKAN

SUARA berdasarkan alasan yang lalu dan karena manfaat bagi orang lain. Dan Allah

Maha Mengetahui. “semoga yang sedikit ini bermanfaat.

Hayo tadarusan...
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2.14 0339. Seputar "Yaasin" dan "Yaasin Fadhilah"

PERTANYAAN :

Ac EDy Amin

Riwayat"Yasin fadlilah" itu dari mana dan apa faedah membacanya ?

JAWABAN :

Bahrul Widad

Yasin Fadhilah itu tertib (penyusunan runtut) dari Ulama layaknya semacam "Rotib

Haddad" dsb.. lihat Abwabul Faraj karya S.Mhmd ibn 'alawi al Maliki hal.100, dalam

kitab itu juga dijelaskan khasiatnya antara lain : insya Allah tercapainya hajat, mudah

segala urusan, bebas dari kesusahn dan hal yang memprihatinkan, selamat dari

malapetaka dsb.

Mbah Jenggot II

Dalam lingkungan madzhab asy-Syafi’i, jika seseorang dalam keadaan akan

meninggal atau sakaratul maut, maka sunah dibacakan Surat Yasin sebagai wasilah

dan harapan untuk meringankan beban yang dialaminya. Hadits yang dijadikan dasar

hukum ini adalah sabda Rasulallah berikut:

َموْتَاكُمْ َلَى
ع
يس

اقـْرَءُوا َوسَلَّمَ ِ
َعلَيْه اهللاُ صَلَّى النَّبِيُّ قَالَ

“Bacakanlah Yasin di samping orang yang akan mati kalian.”

Status shahih hadits tentang pembacaan Surat Yasin di samping orang yang sedang

sakaratul maut yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, an-Nasa’i, Ahmad dan al-Hakim

ini masih diperselisihkan ulama ahli hadits. As-Suyuthi menilai hadits hasan dalam al

Jami’ ash-Shaghir [no. 1344] dan Imam an-Nawawi mengatakan dha’if yang didukung

oleh ad-Daraquthni. Namun, Abu Dawud tidak memberikan komentar dha’if pada

hadits yang sudah di riwayatkannya tersebut. Sementara Ibnu Hibban menilai hadits

tersebut adalah shahih. Abu Dawud dalam Sunan-nya tidak berkomentar dha’if, artinya

menurut kaidah sebagian ulama, ketika Abu Dawud tidak memberi komentar dha’if

dalam hadits yang dibawakannya, maka hadits tersebut berkisar antara shahih dan

hasan menurutnya.

Sedangkan hadits shahih dan hasan sendiri dapat dijadikan hujjah apalagi hanya

dalam kapasitas keutamaan amal. Jika ketetapan ini diterima, maka ketika di temukan

hadits riwayat Abu Dawud dan beliau tidak memberikan komentar dha’if, maka berarti

hadits tersebut tidak dinilai dha’if oleh beliau. Andaipun hadits di atas dha’if, namun

tetap bisa diamalkan sebagai fadha’ilul ’amal, apalagi jika masih ada ahli hadits yang

menilai hasan atau shahih. Selain itu, hadits di atas dikuatkan hadits riwayat al
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2.15

Baihaqi dari Ma'qil bin Yasar yang dinilai as-Suyuthi shahih berikut:

: - as:u : 3 : 4 : 4 : 4 : - ; 3.

“Siapa yang membaca Yasin karena Allah, maka dosa-dosanya yang telah lampau

diampuni Allah. Bacalah surat tersebut di samping orang yang akan meninggal".

Sebetulnya, Sunah membaca Surat Yasin tersebut masih diperdebatkan ulama, ada

yang mengatakan khusus untuk orang yang akan meninggal dunia (pendapat

mayoritas ulama) dan ada pula yang mengatakan sunah dibaca untuk orang yang

sudah meninggal dunia juga. Bahkan ath-Thabari mengatakan bahwa mengkhususkan

hadits tersebut untuk orang yang akan meninggal dunia adalah tidak ada dalilnya.

Rujukan :

Al-Adzkar hlm. 131-132.

Faidh al-Qadir juz 2hlm. 85.

|banah al-Ahkam juz 2hlm. 151.

Al-Adzkar hlm. 15.

Faidh al-Qadir juz 6 hlm. 246.

Lihat Faidh al-Khabir fi ||m at-Tafsir hlm. 175

Bahrul Widad

Mengenai membaca Yasin itu sudah jelas dalam uraian itu. Mengenai membaca

"Yasin Fadlilah" saya pada tahun 1990 ikut Musyawarah MMPP-RMI d Ponorogo.

Pada saat itu Pertanyaan datang dari PP.Sidogiri dan hasil rumusan jawabannya :

Mencampur bacaan do'a-do'a dalam surat yasin hukumnya boleh. Pencetusnya

adalah Syaekh al-Buni dalam kitab al-Fawaid hal.5. Ketentuan ini sebagaimana

diperkenankan mencampur al-Qur'an dengan tafsir (lihat al Fatawi al-Haditsiyah karya

Ibnu Hajar hal. 331).

0350. Membaca Ta'awwudz dan Basmalah pada surat "at-Taubah"

PERTANYAAN :

Piezank Q-zu Maniz

Assalamu'alaikum. Apakah benar bila membaca surat "atTaubah" itu gk b0leh pake

taawudzatw basmalah?sykr0n

JAWABAN :

Masaji Antoro
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Wa'alaikumsalam. Kalau baca ta'awwudz mengawali pembacaan suroh tersebut maka

diperbolehkan, sedang kalau baca BASMALAH itu terjadi perbedaan pendapat

diantara Ulama tentang hukum membaca BASMALAH pada awal surat "BAROO

AH" (surat attaubah).

3,3- : ) J; $ue - 4-1, 4>> le J. v :-J : A : Ale (:J - - - 3°3) :4:

usi u-J : us- Sue 8 -,-Ju Ju -- 9- as: Jè ësi & gi si sel,

Menurut Imam ROML hukum membaca BASMALAH pada awal surat bara00ah

adalah MAKRUH sedang menurut Imam Ibnu Hajar membaca basmalah diawal surat

hukumnya haram, sedang di tengah surat hukumnya makruh. Hawasyi Assyarwaani

Waal ubaady Il36].

Kenapa surat ATTAUBAH tidak diperkenankan membaca basmalah ? Ada beberapa

pendapat terkait tidak terdapatnya BASMALAH dipermulaan surat BARAA-AH/

TAUBAH :

1. Basmalah mengandung makna kasih saying dan kedamaian sedang surat

baraa-ah diturunkan sebagai surat untuk perintah m...engangkat pedang

(perang) yang tidak ada ketentraman didalamnya, ini adalah pendapat alMarwy

ra. Dan Sufyan Bin uyainah

2. Sudah menjadi kebiasaan dilingkungan orang-orang arab dimasa kaum

jahiliyah bila telah terjadi kesepakan perjanjian diantara mereka kemudian

kesepakatan tersebut mereka rusak maka surat perusakannya tidak diawali

dengan tulisan basmalah, seperti halnya turunnya surat baraa-ah (at-taubah)

sebagai perusak perjanjian genjatan senjata antara nabi Muhammad dan

orang-orang musrik maka nabi pun mengutus sahabat Ali bin abithalib untuk

membacakan surat baraa-ah dengan tanpa basmalah sebagai bentuk

menjalankan kebiasaan mereka dalam merusak perjanjian.

3. Terjadi perbedaan dikalangan para shahabat yang menyatakan antara surat

baraa-ah dan surat al-anfaal (surat sebelum baraa-ah dalam penulisan

sekarang), diantara mereka ada yang beranggapan keduanya satu surat ada

lagi yang beranggapan keduanya dua surat karena para shahabat tidak

memberikan Celah antara Surat baraa-ah dan Surat al-anfaal berdasarkan

pendapat yang menyatakan keduanya dua surat, dan tidak menuliskan

basmalah berdasarkan pendapat keduanya satu surat, para shahabat rela

menerima jalan tengah ini, pendapat mereka merasa terlindungi dan

argumentasinya ditetapkan dalam mushaf.

4. Terjadi penaskhan (penghapusan) diawal surat baraa-ah sehingga
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basmalanya pun ikut terhapus bersamanya, ini pendapat Ibn Wahb, Ibn

Qaasim, Ibn Abd alhakim dari sahabat Malik ra seperti yang telah dinuqil oleh

imam Qurthuuby.

5. Dari Ibn Ajlaan dan said Bin Jubair surat baraah membandingi surat

baqarah menurut alQurthuuby pendapat yang shahih "sesungguhnya basmalah

tidak tertulis disurat ini karena malaikat jibril memang tidak menyertakannya

saat penurunan surat baraah" Dikatakan oleh al-Qusyairy.

Keterangan diambil dari:

Je :-J ola J: , Al-J 23 - - J- sula) -Al-l:

b>, se4 e5 : : es Bl use.J gu, -,- 9u 96J: di IJAl : - Jl:

* 4 - - - 9s su - Jai sa, :- -, -l u- : - uu: :-a:

-- - al, 4 - - - - - - - 4 - - - - - - -

Al-J 4; , Asal Ja: : -&su & -, v le J J-.

Jé - 3° uju-Jé - 9 J- 3° :J 9 - uju-Jé- uju-Jé gu-l sa) : Ju J:

Ju-J as IJu'll A - 9 Jl Sl-v 9- - : -ue & u Ju Ju :é, 4; uju

JAM - as- - - 4 - - : - -- - - - - GaAl B

9 - se: : - J; 3: 9s - - 4 - 4 J- 9 : 9-e Je° u: , :- -

-uS o.u :-2 ": J: -uS le J;: "us lise: : , -! La B-" : Jsi o.ue -&

e-a: -4 SLiM - Issul jiw J: , IJušl -s: "us lise: : : , -! :

- - - - - - - - - - - - - - - 4 - 4 J- - -aa -

-- - Jes s-A - xi -- - - 4 - - -- -si.

ai- ul 4 : S-J- A -ul A - 9 ols, u: uju Jés ua Que e :) : -Ju J:

si: J- -é Isa, l:- - 4 di 99-e & Ge us : -- - 4 - as- usi

: :-J- - - -- Jes - - 4 -- -& ulu - - 4, .

J9-, -ei -Al- Juse* -A-as) 3:ul : ; usa, es -ae : -> Jé : &!, J:

us -: 9u,- - : -- Jes - - Ju: sa, :- Ju : - - 4 - 4

• 9u: -, -l - - Je & Jsa -, -, 4 - -: 9u,- -si Je & J: :

--a-J usu- - 3.

* - - 4 - sa, -& -u 9 A -- : -ue & 4-e Jé : -- J:

Jus Je - G - : 9u : - -a-lu -; sa, 9u -, -, 4 - 8 : Ju

w : - 9 Ju-Jé 9u- G - a- -; sa, -, -, 4 - 9 --- -
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2.16

j -, - suas 9u --A: - - - - - 4 - - - - - -& .

* & J; v ->- 4 J: & -& - 9 -alis eau-V 9ui S: --Jus :u

s:J Ju 3,3-Jl.

Tafsir al Qurthuuby VIII/61-63

J: le & Al-J esi - sula) -u-l:

ue & Je, ss, J: luas ou le: J-l° --Ju -; "isl, "3 Juli --> u-Ji Ji :e-.

* J: Ju:-3.

* 4 - : J-, -l u-ji - bai- 4 Ja: *ues : 3 -,- sau le J 9 :u-s

Ja: *Ja: 9u -- 32° J- al; -- rele at, 4 ue -:

4-2 : S3 ola) Jai Jax J: lia.

Juá J* J: ár,: L-é: l: :UU):- 3i 64-13 3,3- "Ju:S": "ösl," Ja :1;ál- u.J Au-a! Ji :\é*3:

-A-as) J- u-sur- -: Ju:/ Je, .64-13 3)3- usa : Juá J* J: Al-J l: •UU);- L-6-1.

- J'': so-uil J:13 -°3 J: 919) J:/ |JA3 •Al-J 4a -lai-: elsi 3- "5sl;'" 3,3- Ji :\é*3

se, Ali us Ju s$-Jl.

-S - u-Ji Qi :-ali: : : Jús ."3, iji" 3)3- J-a: -\s &i : J' -3 J9- Jal Je:

a sa: Jé è ë J; J: SS :- 4 A.

Adwaa' alBayaan Fii lidhooh al'Qur'an X/2.

Bagamana kalo kita ikut yang tak boleh baca basmalah saja ? Demikian itu malah

bagus, sebab dalam kaidah FlQH dikatakan "ALKHURUUJ MINAL KHILAAF

MUSTAHABB", menghindar dari perbedaan ulama dianjurkan. Seperti keterangan

diatas basmalah diawal surat taubah ada yang mengharamkan dan ada yang

memakruhkan, kalau kita tidak mengerjakan baca basmalah berarti keluar dari

perbedaan diantara dua pendapat di atas. Wallaahu Alamu Bis Showaab.

0374. Permulaan Al-Qur'an Diturunkan

Oleh KH. Abdullah Afif

KAPAN NUZULUL QURAN ?

Ada perbedaan dikalangan Ulama mengenai tanggal berapa al Quran diturunkan. Ada

yang berpendapat al Quran diturunkan pada tanggal 17 Ramadhan, ada pula yang

mengatakan pada tanggal 24 Ramadhan.
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PENDAPAT PERTAMA

Ulama yang berpendapat bahwa Al-Quran diturunkan pada tanggal 17 Ramadhan

adalah berdasarkan QS 8 (Al-Anfal) 41

...9-i sā a; 9: : ua, d;ius......

4:

m m = m. m. yang kami turunkan kepada hamba Kami (Muhammad) dihari Furqaan, yaitu

dihari bertemunya dua pasukan...".

Keterangan : "Furqaan" ialah pemisah antara yang haq dan yang batil. Yang dimaksud

dengan hari Al-Furqaan ialah hari jelasnya kemenangan orang Islam dan kekalahan

orang kafir, yaitu hari bertemunya dua pasukan di peperangan Badar, pada hari Jumat

tanggal 17 Ramadhan tahun kedua Hijrah. Sebagian Mufassirin berpendapat bahwa

ayat ini mengisyaratkan pada hari permulaan turunnya al Quranul Kariem pada malam

17 Ramadhan. (Al-Quran dan Terjemahannya, Kemenag RI halaman 267).

Imam Thabari dalam tafsirnya (13/562/6/248) meriwayatkan sebagai berikut:

- G - 9s ge s-Ju : -sia & - :- Ju :-els & J- uj- Ju - Jal uj

* 4 -, -lu - G - G - Ju Ju - 9 A - - - - - 3 : 4.

Jua-) ,é- J 3,--> &- ."Ju-J Jal a: Jú,áM" All &juš

....QAALA AL HASAN |BN AL| |BN AB THAALIB -radhiyallaahu 'anhu-: KAANAT

LAILATUL FURQAAN YAUMALTAQAL JAM'AAN L|SAB'A ASYRATA MIN SYAHR

RAMADHAAN

Al Hasan bin Ali bin Abi Thalib =raadhiyallaahu 'anhu- berkata: Adalah malam

Furqaan hari bertemunya dua pasukan pada 17 bulan Ramadhan."

Sumber :

A- xi -S -lu :59: 4: , : :- : -43.J JLi J: Jul & - : -u$J

* 1420 J58 ialah Ju-Ji -3 : :u 2u - - : ji-J Ia 310 - 224 ] salah

-2000 :

Catatan : Derajat riwayat diatas, bisa dilihat pada catatan kaki Tafsir Thabari, Al Hafidh

Ibnu Katsir dalam kitab Al Bidayah wa An Nihayah (3/11) meriwayatkan sebagai

berikut :

&: es - - 4 - 4 J- Jl J-9 slual Jé Jé di :u Aar : 0° -- 3.319 se);.

4. Era": &U J.: Jua. -> u, 3,--> -
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WA RAWAA ALWAAQIDI BISANAD|H|| 'AN AB|| JA'FAR AL BAAQ|R ANNAHUU

QAALA: KAANA |BTIDAA'UL WAHY| |LAA RASUULILLAAH -Shallaahu 'alaihi

WaSallam- YAUMAL ITSNAIN L|SAB'A ASYRATA LAILATAN KHALAT MIN

RAMADHAAN WA ()||LA FIRRAABI'|WAL ISYR||N MINHU

4:

m m = m mdari Abi Ja'far al Baqir, beliau berkata: "Adalah permulaan wahyu kepada

Rasulullah-shallaahu 'alaihi Wasallam- pada hari Senin 17 Ramadhan, WA QllLA 24

Ramadhan." [Sumber: A.J :u:Jls (Al-Bidayah wa An-Nihayah) ].

PENDAPAT KEDUA

Ulama yang berpendapat bahwa Al-Quran diturunkan pada tanggal 24 Ramadhan

adalah berdasarkan : Dalam Tafsir Ibnu Katsir dijelaskan sebagai berikut

* r.a. JUAM JA) & 9u* Ju se-J ;u : - aural 4 Jw:

Allah memuji bulan Ramadhan dan memilihnya diantara bulan-bulan yang lain untuk

menurunkan al Quran yang Agung didalamnya

su: le J;: *) -S -5 su - Jl. -->| >: * u4 -us3.

Dan sebagaimana Allah menkhususkannya dengan hal yang demikian, maka Hadits

meriwayatkan bahwa Ramadhan adalah bulan dimana kitab-kitab ilahiyyah diturunkan

didalamnya atas para Nabi

ei 32u: * al;a 3 Jl-e uju- “-au : J3 - 3i uju- :4 - J- - - au9 Jú

AL J3 ral,: --e -;" Jé - ale 4 - 4 J- ol-si-S : -- ul: , -!

& 9U 4 J; 9- - -- - -> J-A:- - -- : -; 9ua .

Qua-a) J.: -l- Jares"

Imam Ahmad ibn Hanbal berkata : "... 'AN WAATSILAH,YA'N|| |BNAL ASQA ANNA

RASUULALLAAH -shallallaahu 'alaihi Wasallam- QAAALA : UNZILAT SHUHUFU

|BRAAH||M F|| AWWAL| LAILATIN MIN RAMADHAAN, WA UNZILAT ATTAURAATU

LISITTIN MADHAINA MIN RAMADHAAN, WAL INJIIL LITSLAATSATA ASYRATA

KHALAT MIN RAMADHAAN, WA ANZALALLAAHU AL QURAANA L| ARBAIN WA

'|SYR||N KHALAT MIN RAMADHAAN

jj

m m = m m dari Watsilan ibn Al ASqa', sesungguhnya Rasulullah -shallallaahu 'alaihi

wasallam-bersabda: "Shuhuf Ibrahim diturunkan pada awal malam Ramadhan. Taurat

diturunkan pada 6 Ramadhan. Injil pada 13 Ramadhan. Allah menurunkan Al-Quran

pada 24 Ramadhan". Sumber

774-700 l :-U : : , -e & J-eu-l slual 3 : -43.J r.a. JLA - : -uš
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2.17

1999 - A1420 :u : 4-la) : --U : , : ,:u 4.9- - - 2u. : 3-J Ia

Sementara pendapat lain ada yang mengatakan Al-Quran diturunkan pada tanggal 18

Ramadhan dan ada pula yang menatakan tanggal 19 Ramadhan. Syeikh 'Izzuddin 'Ali

ibn al Atsir dalam kitabnya"AL KAAMIL" (1/646), beliau berkata:

4 J;i : J-,-J 49 xi Jui U3 Juše-5) si : al-l ->> 9 -) a: Alle -3M J9; Je:

*- u: oses- Je, 9ua -- u , 9u - JG - 4 - - - 98,4

Jua.*) J, -2°

WAKAANA NUZUUL WAHYI 'ALAIHI YAUMAL ITSNAIN BILAA KHILAAFIN,

WAKHTALAFUU F|| AYY|L |TSNA|N| KAANA DZAALIKA FAQAALA ABUU

Q|LAABAH AL JURM|YYU ANZALALLAAHU AL FURQAANA ALANNAB|YY|

SHALLALLAAHU 'ALA|H| WASALLAM LITSAMAANA ASYRATA LAILATAN

KHALAT MIN RAMADHAANAWAQAALA AAKHARUUNA KAANA DZAALIKA LITIS'A

‘ASYRATA MADHAT MIN RAMADHAANA

Turunnya wahyu atas beliau (Rasulullah -shallallaahu 'alaihi Wasallam-) adalah pada

hari Senin tanpa ada perbedaan. Mereka berbeda Senin kapan terjadinya hal itu. Abu

Qilaabah berkata Allah menurunkan Al-Furqan atas Nabi -shallallaahu 'alaihi

wasallam- pada 18 Ramadhan, yang lain berkata 19 Ramadhan. Sumber

*1417 - - - -uš y: A :u ->,'.J e - xi - J :u J S /

.1997

Wallaahu Alam. Semoga bermanfaat [ 16 Ramadhan 1432 H/15 Agustus 2011 M].

0389. ADABADAB TERHADAP AL-QUR'AN

Setiap muslim harus meyakini kesucian Kalamulloh, keagungannya, dan

keutamaannya di atas seluruh kalam (ucapan). Al-Qur'anul Karim itu Kalamulloh

yang di dalamnya tidak ada kebatilan. Al-Qur'an memberi petunjuk jalan yang lurus

dan memberi bimbingan kepada umat manusia di dalam menempuh perjalanan

hidupnya, agar selamat di dunia dan di akhirat, dan dimasukkan dalam golongan

orang-orang yang mendapatkan rahmat dari Alloh Ta'ala. Untuk itulah tiada ilmu yang

lebih utama dipelajari oleh seorang Muslim melebihi keutamaan mempelajari Al

Qur'an. Sebagaimana sabda Nabi ShallAllohu 'alaihi wa sallam, yang artinya: "Sebaik

baik kamu adalah orang yg mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya." (HR.

Bukhari).

Dalam riwayat Imam Muslim dijelaskan, yang artinya: "Bacalah Al-Qur'an,

Sesungguhnya Al-Qur'an itu akan menjadi Syafa'at di hari Qiyamat bagi yang
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membacanya (ahlinya).” (HR. Muslim). Wajib bagi kita menghalalkan apa yang

dihalalkan Al-Qur’an dan mengharamkan apa yang diharamkannya. Diwajibkan pula

beradab dengannya dan berakhlaq terhadapnya. Untuk mendapatkan kesempurnaan

pahala dalam membaca Al-Qur’an, di saat membaca Al-Qur’an seorang Muslim perlu

memperhatikan adab-adab yang akan disampaikan pada tulisan berikut ini.

Agar membacanya dalam keadaan yang sempurna, suci dari najis, dan dengan duduk

yang sopan dan tenang. Dalam membaca Al-Qur’an dianjurkan dalam keadaan suci.

Namun apabila dia membaca dalam keadaan najis, diperbolehkan dengan Ijma’

umat Islam. Imam Haromain berkata; orang yang membaca Al-Qur’an dalam keadaan

najis, dia tidak dikatakan mengerjakan hal yang makruh, akan tetapi dia meninggalkan

sesuatu yang utama. (At-Tibyan, hal.58-59).

Membacanya dengan pelan (tartil) dan tidak cepat, agar dapat menghayati ayat yang

dibaca. Rasulullah ShallAllohu ‘alaihi wa sallam bersabda, yang artinya: “Siapa saja

yang membaca Al-Qur’an (khatam) kurang dari tiga hari, berarti dia tidak

memahami” (HR. Ahmad dan para penyusun Kitab-KitabSunan). Dan sebagian

kelompok dari generasi pertama membenci pengkhataman Al-Qur’an sehari semalam,

dengan dasar hadits di atas. Rasulullah telah memerintahkan Abdullah Ibnu Umar

untuk mengkhatamkan Al-Qur’an setiap satu minggu (7 hari). (Muttafaq Alaih).

Sebagaimana yang dilakukan Abdullah bin Mas’ud, Utsman bin Affan, Zaid bin Tsabit

g, mereka mengkhatamkan Al-Qur’an sekali dalam seminggu.

Di dalam sebuah ayat Al-Qur’an, Alloh Ta’ala menjelaskan sebagian dari sifat-sifat

hambaNya yang shalih, yang artinya: “Dan mereka menyungkur atas muka mereka

sambil menangis dan mereka bertambah khusyu’ (QS. Al-Isra’: 109). Agar

membaguskan suara di dalam membacanya, sebagaimana sabda Rasulullah

ShallAllohu ‘alaihi wa sallam, yang artinya: “Hiasilah Al-Qur’an dengan suaramu” (HR

Ahmad, Ibnu Majah dan Al-Hakim). Di dalam hadits lain dijelaskan: “Tidak termasuk

umatku orang yang tidak melagukan Al-Qur’an” (HR. Al-Bukhari dan Muslim).

Maksud hadits di atas, membaca Al-Qur’an dengan susunan bacaan yang jelas

dan terang makhrojhuruf nya, panjang pendeknya bacaan, tidak sampai keluar

dari ketentuan kaidah Tajwid.

Membaca Al-Qur’an dimulai dengan Isti’adzah.Alloh Subhanahu wa Ta’ala berfirman,

yang artinya: “Dan bila kamu akan membaca Al-Qur’an, maka mintalah perlindungan

kepada Alloh dari (godaan-godaan) syaithan yang terkutuk” (QS. An-Nahl: 98). Apabila

ayat yang dibaca dimulai dari awal surat, setelah isti’adzah terus membaca Basmalah,

dan apa bila tidak di awal surat cukup membaca isti’adzah. Khusus surat At-Taubah

walaupun dibaca mulai awal surat tidak usah membaca Basmalah, cukup dengan

membaca isti’adzah saja.

Membaca Al-Qur’an dengan berusaha mengetahui artinya dan memahami inti dari
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ayat yang dibaca dengan beberapa kandungan ilmu yang ada di dalam nya. Firman

Alloh Ta’ala, yang artinya: “Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Qur’an,

ataukah hati mereka terkunci? (QS. Muhammad: 24). Membaca Al-Qur’an dengan

tidak mengganggu orang yang sedang shalat, dan tidak perlu membacanya dengan

suara yang terlalu keras atau di tempat yang banyak orang. Bacalah dengan suara

yang lirih atau dalam hati secara khusyu’. Rasulullah ShallAllohu ‘alaihi wa sallam

bersabda, yang artinya: “Orang yang terang-terangan (di tempat orang banyak)

membaca Al-Qur’an, sama dengan orang yang terang-terangan dalam

shadaqah” (HR. Tirmidzi, Nasa’i, dan Ahmad).

Dalam hadits lain dijelaskan, yang artinya: “Ingatlah bahwasanya setiap hari dari kamu

munajat kepada Rabbnya, maka janganlah salah satu dari kamu mengganggu yang

lain, dan salah satu dari kamu tidak boleh mengangkat suara atas yang lain di dalam

membaca (Al-Qur’an)” (HR. Abu Dawud, Nasa’i, Bai haqi dan Hakim), ini hadits shahih

dengan syarat Shaikhani (Bukhari-Muslim).

Jadi jangan sampai ibadah yang kita lakukan tersebut sia-sia karena kita tidak

mengindahkan sunnah Rasulullah dalam melaksanakan ibadah membaca Al-Qur’an.

Misalnya, dengan suara yang keras pada larut malam, yang akhirnya

mengganggu orang yang istirahat dan orang yang shalat malam. Dengarkan

bacaan Al-Qur’an. Jika ada yang membaca Al-Qur’an, maka dengarkanlah bacaannya

itu dengan tenang, Alloh Ta’ala berfirman, yang artinya: “Dan tatkala dibacakan Al

Qur’an, maka dengarkanlah dan diamlah, semoga kamu diberi rahmat” (QS. Al-A’raaf:

204).

Membaca Al-Qur’an dengan saling bergantian yang bertujuan untuk pendidikan atau

mempelajari Al Qur’an. Yang mendengarkannya harus dengan khusyu’ dan tenang.

Rasulullah bersabda, yang artinya: “Tidaklah berkumpul suatu kaum di dalam rumah

rumah Alloh, mereka membaca Al-Qur’an dan saling mempelajarinya kecuali akan

turun atas mereka ketenangan, dan mereka diliputi oleh rahmat (Alloh), para malaikat

menyertai mereka, dan Alloh membang-ga-banggakan mereka di kalangan (malaikat)

yang ada di sisiNya.” (HR. AbuDawud).

Setiap orang Islam wajib mengatur hidupnya sesuai dengan tuntunan Al-Qur’an dan

harus dipelihara kesucian dan kemuliaannya, serta dipelajari ayat-ayatnya, dipahami

dan dilaksanakan sebagai konsekuensi kita beriman ke-pada Al-Qur’an. (Minhajul

Muslim, Fiqih Sunnah, At-Tibyan Fi Adaabi Hamlatil Qur’an). Sumber : http://

cintaislam.wordpress.com/2007/07/06/adab-adab-terhadap-al-quran/

Kaka Atsaury

Tambahan :

§ Meletakkan Al-Qur’an dengan bagian Al-Fatihah di atas.
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2.18

• Jangan membawa Al-Qur'an ke negeri musuh Islam. Ditakutkan Al-Qur'an akan

dirusak oleh mereka. (Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Ibnu Majah).

• Jangan berdebat dengan Al Qur'an. (Baihaqi, Ibnu Majah, Hakim). Dikhawatirkan,

argumen Al-Qur'an yang diajukan, ditolak oleh lawan bicara kita, berarti secara tidak

langsung ia sudah menolak Al Qur'an. Dan berdebat itu sendiri sangat tidak disukai

oleh agama. Bahkan dianjurkan untuk menghindari perdebatan walaupun merasa

benar.

• Seseorang yang sudah menghafal Al-Qur'an atau sebagian ayat Al-Qur'an, jangan

mengatakan, "Aku lupa ayat ini...", tetapi katakanlah, "Aku dilupakan oleh Allah ayat

ini." (Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Ahmad).

• Orang-orang yang tidak boleh memegang Al-Qur'an, ialah: Orang junub, Orang haid,

Orang nifas, Orang kafir.

• Jangan menyelonjorkan kaki ke Al-Qur'an atau menyentuhnya dengan kaki. (Abu

Nasir).

• Al-Qur'an tidak boleh dipakai bantal atau alas. (Thabrani, Baihaqi).

• Al-Qur'an tidak boleh dilangkahi. (Ibnu Hajar ASqalani).

- Umar ra. senang jika melihat orang yang membaca Al Qur'an memakai baju putih.

(Malik).

• Ketika khatam dari tilawah Al-Qur'an disunnahkan agar:

a. Memperbanyak takbir dan tahmid.

b. Mengumpulkan keluarga dan doa bersama-sama. (Ibnu Najar).

0419. HUKUM MENULIS AL-QURAN DENGAN SELAIN HURUF

ARAB

PERTANYAAN:

Abu La'ab kulo tanglet mbah.., bolehkah alqur'an ditulis dgn bahasa indonesia/ yg

lain., tolong ma'a'ibaroh nggeh mbah,suwuun?

JAWABAN :

Mbah Jenggot

Syeh Yasin bin Isa Al-padangi menjelaskan hal ini dalam Faidul khobir.

" " Jel,:J Ja:

s;- 44 kalis : 9SJ : ; 4: & Jú Ql, Je.

...>l, Jé 9-e ui 4: x 3- ses) & :,° : &al J Ali - sal Ju-U : Jl,: : e;- s"

lé se- Jas-J Je a;- 4,-: a :,- As-, -\s sl;- :, A-, A *,-J -,-lu.
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2.19

Attarjamah adalah menjelaskan ucapan atau bahasa dengan bahasa yang lain. ...

..diharamkan menterjemahkan Al-Qur'an dengan bahasa selain bahasa arab dengan

tanpa mengurangi makna dan maksud dari ayat tersebut,baik terjemahan yang berupa

harfiyah atau tafsiriyah. [Fhaidul khobir/hal 23].

Sedang fatwa Ibnu Hajar yg ditulis Sayyid Al-Bakri dalam i'anah :

VA-vV JelJ;'N :/:Jual uu

Ajsl,:54 se-Ju •,SJ Jl,:/ 4u5 a,- J* J- A - 9: A.Daji ssu: J -); &s-Ju 4:us a;-3

-- - - - - - - - 4: 4 -, -e.

Dan diharamkan menulis Al-Qur'an dengan ajami(huruf selain hijaiyah). Saya pernah

menemukan dalam kitab fatawi Ibnu Hajar, bahwa ia pernah ditanyakan tentang

menulis Al-Qur'an dengan ajamiyah. Apakah hal tersebut termasuk hal yang di

haramkan ? Beliau menjawab, bahwa Imam Nawawi dalam Majmuknya menyimpulkan

tentang keharamannya sesuai pendapat AS-habussyafi'iyah. "anatut Thalibin/juz 1/

hal 67-68].

Hakam Ahmed EIChudrie

J 3: *,-) j: Ajsl,: ->>> *,-) j: JLä) 4us 3: : A.au 1/329 -la-J Je Jer- J

J: Al-3 4- a;-3 *,alu ol,: , e-> - Aji & $s, A-,- 3. *,4 × 4-us 5-ues Ju Ji

J->J -A-J S- -:-U: :, A Gel, aus 3: : -au 1/76 :J le J-J

J-J;.

Dalam kitab al bujairimi karangan al khotib jilid 1 hal 329 dan boleh menulis al qur’an

dengan huruf selain arab lain halnya dengan membaca al qur’an dengan bahasa

selain arab maka dilarang.......dan faidah: menulis dengan bahasa selain arab dengan

menjaga kehormatan al qur’an adalah sama baiknya dgn membaca al qur’an dengan

bahasa arab maka haram juga menyentuh dan membawanya tanpa wudhu]

Dan dalam kitab jamal alal manhajjuz hal 76 dan boleh menulis al qur’an dngan

bahasa selain arab, tapi tidak boleh dalam hal membacanya dan untuk kitab yang

ditulis itu sama hukumnya dengan mushhaf dalam hal menyentuhnya dan

membawanya|haram menyentuh dan mambawanya tanpa wudhu

0467. SOLUSI TERHADAP MUSHAF AL-QUR'AN YANG SUDAH

RUSAK/LAPUK

PERTANYAAN :

Kasta Rasana Satia

Assalamu'alaikum Wr Wb. Salam hormat buat Mbah admin, dan semua para asatidz,

juga semua anggota PISS-KTB. Saya minta pencerahan nya kpada semua temen

temen, Tentang bagaimana solusinya ketika kita mendapati lembaran-lembaran
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Alduran atau kitab yang sudah lapuk dan menumpuk, entah itu di masjid atau

mushalla atau bahkan di rumah kita. Bolehkah kita membakarnya? Atau.. apa yang

harus kita lakukan? Silahkan pencerahan nya. "Terima kasih"

JAWABAN :

Mbah Jenggot

Menghilangkan mushaf (Al-Qur'an) dengan cara mencuci huruf-hurufnya atau

membakarnya makruh jika masih memungkinkan untuk menjaganya. Namun jika tidak

mampu menjaganya karena akan semakin rusak, maka boleh bahkan wajib apabila

tidak ada cara menjaga kehormatannya kecuali dengan membakar atau mencucinya.

Sebagian ulama berpendapat, mencuci huruf-hurufnya lebih afdhol dari pada

membakar dengan syarat tidak jatuh air cuciannya ke tanah. Namun sebagian ulama

berpendapat membakarnya lebih afdhol daripada mencucinya karena sulit dihindari air

cucian itu tidak jatuh ke tanah.

84 2 / 1 :)-grjual Gue)

(-aã S si : 43° 4 sb>, ''N --! 3: a;- si.ua : le - sa. (4: 4:

* - - - 4 - J- - ua : --- 9 : - & se:ue eu

u-> s, ex-, -e & Jé 4: 4 -, -e° 4 J.: su - Jw 4 - : 3, su.

9,5° 4:1: 6°3,- 3,: J: aiu- Ja: J: 4 Aé-Sl; sesi-l Je, y-J : 4-e: J')

Jls &9-4- sul: al- el-A-,- 4.9s rasi GS - 34 °9- - - ->s ut :

4 - - - 4 - &, &;- - - - - - - -- : * 3,- ul as J-as J-4.

* J; 9 : S 3 su -Jul 4-3 -s:Ju sb>; ul: : -S : ->>J : - 4 J.

155 e / 1 :) - As:J :13-)

31 ji & 2, Ji (: *, 4:) :4; us- - JUAM & -><! 3,3 : si (:) 4:

Ale a;- 4 jau * -52, J.J.J : : - J; 4: : Ale a;- Jey) Je ->,'a è, si,

S Ji :) :45 UTA - 9 e : si (: *) :4: ; s!, J: 2,9 ° --ael &es

Al Jes, z - 94-9 -- 3° Jw 4 - Ju- uu 3,- si sulu - 9 &, (e 4

J3'N -,°9' - 3-3) : -- ua su:'Nu >l, J. Ja

147 e /2 :)- :u-Ji : , : :u-J ää-j)

•g Jul eue!:--9 di ej: SiS, 3,-ji - : - :: *J :

Je: A - ia 3,- .A. as as-saus e-j & J- - 3,-ji ->; Si; -is
X 3 4 x“ . . . t.:t (4t :- o , 22 ° : -a: : 1 . . . . 21 si : . . . . :<. is. -- :

keue: ;al ai; jual : ua & 33.a: : 1 3> 4: 4 ; -5: A -š 48; -s-a :
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&-- & - : : es &, & S: *ai 2: : : e : - Siu : Jai

4:

155 e / 1 :) - As-J :13-)

9: si (jure - Je, S.) :45 es. Jis 3,3lu 9- si : Aé ->J si (:J -šv) :4:

J-45) :4; ua -- ua u: J. A. Ji : - 4, e- 3 - 4 J :

j° :4 Jé fra} }u : J: 3,-Jé Sl; 2,9 le Ju-Ji : - J - 31 si (4. Jsi

e: Je,9 ° : 4 Ju-Ji Q's Jsi 3,-S Q! ré-ae Jé ulu &,- si sulu Al-A. Ji &, &-U

9 4:4- J'

335 2 / 1 :)- -Jua.J -i)

: Ju-si & J-si & B 3,- 8 : Jus (94-9 -- 3 Ja: 4 - : :

* - - - 3 Jai 40 - 4 : : 3: 3: S : :eh e-l Jés. J-SS :

--, × -> 4: ) -s: : , : - aki :*i :9.

2.20 0471. PENGURUTAN PENULISAN NASH ALQUR'AN

PERTANYAAN :

Toni Imam Tontowi

Assalaamu'alaikum... nyuwun sewu mbah... saya mau tanya, mengapa Al-qur'an

"dibukukan" tidak berdasarkan urutan wahyu yang turun, ? terimakasih sebelumnya.

JAWABAN :

Supri Putra Pet

Yang saya Fahami, Wahyu yang pertama diturunkan adalah Surat Al Alaq 5 Ayat

(lGro) yg masih ada terukir dibatu Gua Jabal Nur mekah.& Yg TerAkhir Surat

Almaidah Ayat 3.Merupakan Perjalanan Bimbingan Wahyu yg diWahyukan kepada

Rosulullah Sholallahualaihiwasalam yg dillhamkan Juga buat Para Pewaris Dien

Muhammadin atau Alqur'an Lauhi Mahfuz yg diturnkan/dikumpulkan dalam Dada

Manusia.yg diterangkan dlm surah An Najm.

Davien Ahmed El-iroby

Al-qur'an adalah kalam ALLAH ya qadim yg diturunkan kpd Rasulullah melalui

Malaikat jabra'il / jibril yg turuny berangsur-angsur, ayat dmi ayat, surat demi surat.

Wahyu yg pertama kali turun adalah S. Al-alaq 1-5. Selanjtnya surah2 lain diantaranya
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Al-mudatstsir , Al-muzammil, Al-fatihah, Nun, stelah kian lamanya turunlah

kesempurnaan S. Al-alaq, Adapun surah yg turun langsung sempurna adalah S.

Ikhlas. Wahyu Al-qur’an yg turun pd Rasulullah paling bnyak turun siang hari, wahyu

al-qur'an yg turun pada malam hari diantaranya adalah suroh maryam, Semua wahyu

Al-qur'an yg trun kpd Nabi semuanya diterima dlm keadaan bangun, Mengapa

turunnya berangsur-angsur tidak sekaligus, karna sesuai dgn kebutuhan dan yg

dbuthkan. Mengapa bukan S. Al-alaq yg ditaruh depan?Karna ini mencocokkan yg ada

dilauhi mahfud setelah ditulis malaikat jibril stlah Kalamnya ditampakkan pada lauhi

mahfud,

Mbah Jenggot

93-9 JLil' Cou" -: :) :!,"J-aj)

u) ul: : Aé- S : -uS -: - le &2,- Jes-ae &-S 9 A - 9u: -us sur

J -uS -: *)ves “u-u. :; 9: , : Qua,J : ----> - ua (e-9

* - - 4 - *s: a

- - 4 - - - - 3- - - - Gera es) - G - -> , c.

J9-, -e u-Jur -5 Jé Jew & Que - 2u-l - * v -> &, & JU: -4;

& - A : A - 9 g, J: :ui Je - - - - (1) - - - - 4 - 4

>> :- -- - - (w,- e, s: seb Ju-8, J-lu - 4 9) :- sua &

Jas Juš Jl si-e Ji Je &- Qua - Ju J-ue & ssu-Ji Qu- al Ju-Ji: :-A:

J as- - - 4 - - -- : - -- - - - - 4, 8 gu-l &

- - 4 - 4 J- 9s 9ue Ju (2) Jual -

:-J -u$ 34 - J: -& Juše, Jaa e :J Alle J; Al Qus - - 3,3-J le J;:

e-a -53 S3; JL' - sl; -53 --Ju J; Jils & Ju) - S3 LS 45 & : J'

- ul J- - - 4 u - - - - 4 - 4 J- Ja: é è - -aa :

9 - : : - Jual - - - - 4 - - -- - - --

e: JP: : ex-J le J: 99 Gal, si) : GS : -

A & J- 44; su 9A :4 : - - 4 - 4-1 s- - - : Je:

- - 4 - 4 J- - - -se: as- -wu -- - - - - -a: ; Bab 9:

4 J- 9é - - 4 - 4 J- G - u: 4 B- : b,- si - - - - -

u-- GS - su -, - La J; --- 4-e cau - - 4 -

• - 45 :- lis : -ie -S : - Jl 4 Js Ja; ue 4.Sel J3 e ou J: -:

-A La Je *-ji -30 ->& JLi Qu : S -, -es : - ; 9s 4-a' -
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9 - :94 -: , J: -: --, -e 3, 4, 9s: ua, su- Jl u-44; su

4 J; 9: : , Ju J: se-As -> u: ; usu: *J G- -: w) 9u:

- ul: :- ; ) J;: :-M - 6 are &a &, & J su-J14: JU4 Jw

9L - - - - - - - - 45 --> , - - 4 - 4 J: -:
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3.1

3.2

AL-HADITS

Bab ini berisi dokumen tanya jawab dan diskusi tentang hal-hal yang berkaitan dengan

Al-Hadits.

0116. Maksud Hadits Tentang Nasab Anak

PERTANYAAN :

Ali Abdullah

Assalamualaikum, ada bisa bantu hadist yang kira-kira berbunyi sbb : sesungguhnya

setiap anak yg dilahirkan oleh ibunya, mereka bernasab ke pada ayahnya. kecuali

anak-anak fatimah mereka bernasab kepadaku.

JAWABAN :

Davien Ahmed El-iroby

Imam Suyuti Rahimahullah berkata : " Termasuk keistimewaan Rasulullah bahwa

sesungguhnya keturunan sayyidatina Faimah dinisbatkan kepadanya ( Rasulullah )

dan tidak ada seorangpun diantara manusia yg sepadan dgn mereka dlm pernikahan

". Dalilnya adalah Hadits yg dikeluarkan oleh Imam Hakim dari Jabir Dia berkata,

Rasulullah bersabda: "Setiap putra seorang bapak punya bagian kecuali kedua putra

Fatimah, akulah wali dan bagian keduanya ". Dan Imam Thabrani mengeluarkan

hadits dari Sayyidatina Fatimah : " Setiap putra seseorang ibu membangsakan diri

pada bagiannya, kecuali Fatimah sesungguhnya Akulah wali, bagian dan bapak

mereka", hanya ini yg aku temukan, dalam kitab Al- ajwibatul ghaaliyah hal. 216.

0307. Hadits Hari Ini Lebih Baik Dari Hari Kemarin

PERTANYAAN :

Fadur Mu

Tolong postingkan hadits :"hari ini lebih baik dari hari kemarin"

JAWABAN :

Masaji Antoro

ملعون
فهو أمسه من

شرا يومه ومنكان مغبون
فهو أمسه

مثل يومه
كان

ومن رابح،
فهو أمسه من

خيرا يومه
منكان

“Barangsiapa yang harinya (hari ini) lebih baik dari sebelumnya, maka ia telah

beruntung, barangsiapa harinya seperti sebelumnya, maka ia telah merugi, dan

barangsiapa yang harinya lebih jelek dari sebelumnya, maka ia tergolong orang-orang

3
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3.3

yang terlaknat"

Derajat hadts diatas ada yang mengatakan maudhuu (palsu) ada menyatakan dhaif

namun ada hadits yang derajatnya marfuu yang memiliki arti mirip dengan hadits

diatas yaitu :

G & : : - ; ; ; 96: & : :us ss- : --e, -

: "segija : : , :: : gues Ju : : eis : : ?- 2

* 3,- - - - - - : : , : - ; 4: '9- : : , :

}<s: 3-ju B-sis e-lual bise: ; &ai N {2} - : 9u-: , {1},adis : - Ju

3-1 Ali -aal 3,3- Aalu -

“Barangsiapa yang dua harinya (hari ini dan kemarin) sama maka ia telah merugi,

barangsiapa yang harinya lebih jelek dari hari sebelumnya maka ia tergolong orang

orang yang terlaknat". Asal usul hadit ini tidak diketahui kecuali dalam mimpinya 'Abd

'aziz Bin Abi rawaad, dia berkata “Nabi berwasiat kepadaku dalam sebuah mimpi,

dengan disebutkan kata tambahan diakhirnya" (HR al-baihaqy), kemungkinan isi

tambahannya adalah “Barangsiapa tidak terdapat tambahan diharinya maka ia dalam

kekurangan.

0384. CINTA TANAH AIR SEBAGIAN DARI IMAN

PERTANYAAN :

Sami Khan Mencari Guru

Assalamualaikum. Benarkah kalimat " Hubbul Wathon minal iman " itu hadits palsu?

atau yg semakna dengannya.dan benar ga Istilah NASIONALIS itu produk Non

Muslim, yg gunanya utk menkotak-kotakkan Muslimin?.

JAWABAN :

Arwandi Arwan

Wa'alaikumussalaam. Dalam kitab ASnal Mathalib hadits ini memang masuk kategori

Maudhu, tapi menurut pen-tahqiqnya Syaikh Mahmud Al Arnauthi". Imam Assakhawi

dlm ktb Maqashidul Hasanah mengatakan tdk Mengenal Hadits ini, tapi Makna

haditsnya Sohih". [ ASnal Mathalib,hal 181 karangan Almuhaddits Muhammad bin

Darwisy Albayruti Rh ].

suas 4.le - J: -eui.J ssu-J ase.J Jés -1 & 3-23 -- Ju') & 23) -- : -->
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3.4

:

[181 J2 J:3)> J. -->-° 4ue J') -Jua.J J-l

Wallahu Alam.

0405. Hadits : An-Nadhoofatu MinaL Iman

PERTANYAAN :

Nauruzz Yaman

Apakah benarannadzofatu minal iman itu bukan hadits ?

JAWABAN :

Masaji Antoro

Berikut sedikit paparan hadits diatas:

su-l u& - sual le & 4 : -- l/* &4 - - - - 4 - Je

9 - - - - - - - 3 A, aus - a r9-X & Baas -- - 9u-9:

Je Usia : -9:- - - 4 Jé au uku uas a: Il 9u: A se- sual) 's

J-& J J- - -aa 9: * 4-Jé -Ju asal Je :-ai : --> ,eal

-ju>Ju :al ulau si A32.J

Nabi shallallaahu 'alaihi wa sallam bersabda "Agama didasari atas kebersihan". Tidak

ditemukan redaksi haditsnya seperti diatas, yang tertulis dalam sekumpulan hadits

hadits dhaifnya Ibn Hibban dari riwayat 'Aisyah “Bersihkanlah diri kalian karena islam

itu bersih" sedang riwayat at-Thabraany dengan sanad yang dhaif dari Ibn Mas'ud

dikatakan "kebersihan itu mendatangkan keimanan". kebersihan secara lahir dan

bathin memang mendatangkan keimanan, Allah berfirman "sesungguhnya orang

orang yang musyrik itu najis, (QS. 9:28) untuk memberi motifasi agar selalu bersuci,

sedang maksud najis tidak hanya terbatas pada hal-hal yang bersifat lahiriyah semata,

kenajisan lahiriyah orang musyrik terkadang masih bisa tersucikan namun kenajisan

bathiniyah yang tercampuri oleh perbuatan tercela (bisakah terhilangkan ?). IAl-Ihyaa

|49].

278 - asual le J.J. J. " --"

” a-s' A-al: " - a r9-9 9 saa: ":u -- 9 Ju-Ji' su-al 2 : LS - U
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3.5

3.6

Ju:} - *ual " 23-- Jal --- - - - - - " .

Hadits "Agama didasari atas kebersihan". Tidak ditemukan redaksi haditsnya seperti

diatas, yang tertulis dalam sekumpulan hadits-hadits dhaifnya Ibn Hibban dari riwayat

‘Aisyah “Bersihkanlah diri kalian karena islam itu bersih" sedang riwayat at-Thabraany

dalam kitab al-Awsaathnya dengan sanad yang dhaif sekali dari Ibn Mas'ud dikatakan

“kebersihan sebagian dari iman". [ Takhrij al-Ahaadits al-Ihyaa I/278 ]. Wallaahu

Alamu Bis ShOWaab...

0427. Komentar Muhammad Al-Ghozaly Tentang Sunan

At-Tirmidziy

Oleh Arwandi Arwan

Alimam Hujjatul Islam, wa Profesorul Anam Muhammad bin Muhammad Algazali,

diakhir hayatnya Amat Menggandrungi Sunan Attirmidzi.Menurut bliau,Rumah yang

Ada di dalamnyaa kitab hadits tersebut, Seakan-akan ada Nabi SAW yang Sedang

berbicara.

Menurut Imamul haddad Ra, hal ini dikarenakan beliau dianugrahi kemantapan Ilmu

Ladunni tabahhur di dalamnya.sehingga perangai beliau tidak cocok kecuali dengan

Ilmu Laduni juga dan Ilmu Hadits.

Sebagian Ulama mengatakan jikalau Umur beliau panjang, Niscaya beliau bakal

Menguasai Ilmu tersebut [Alfuyudlat Al Rabbaniyyah, hal 120 bittasharruf].

kitab Al-Jamius Shahih alias Sunan At-tirmizi dlm cet DKI Darul Kutub Ilmiyah beirut

terdiri dari 5 jilid, jilid ke 5 adalah Fihrisat/daftar isi hadits dan Rawinya. Ditahkik oleh

Syaikh Mahmud Muhammad Nasshar.

Alhamdulillah tidak pake tahkikannya Al Albani. Adapun dalam cet Darul Hadith kairo,

kitab tersebut terdiri dari 6 jilid dengan tahkik dari Syaikh Ahmad Syakir, kemudian

diteruskan Oleh Dr.Musthafa Adz-dzahabi.

0486. Hadits Carilah Ilmu Walau Sampai Ke Negeri Cina

PERTANYAAN :

ABu Raihan

Tuntutlah ilmu sampai ke negeri china. Menurut orang kebanyakan, kalimat di atas

adalah HADITS. Menurut antum ? Monggo

JAWABAN :

Raden Mas LeyehLeyeh

& -- J5 Je à-a, ola) -0. JA : J-alu J> -lal 19.0 x
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“ Tuntutlah ilmu sampai ke negeri China, karena sesungguhnya menuntut ilmu

sangatlah wajib atas setiap orang muslim".

Nash di atas adalah matan dari hadits dhoif tetapi diriwayatkan melalui banyak sanad,

di antaranya Imam Baihaqi dalam kitab Syi'bul iman. Ahli hadits menyatakan di antara

perowi hadits tersebut adalah Abu Atikah yang dikatakan oleh ulama hadits sebagai

perowi dhoif, sehingga muncul banyak pendapat dalam menilai hadits ini sebagai

hadits dhoif, bathil atau tidak berSanad.

Namun demikian, menurut al-hafidh al-Mazi : karena hadits ini memiliki banyak jalan

(sanad), maka dari dhoif naik ke derajat hasan lighoirihi. Oleh karena itu tidak boleh

bagi kita mengatakan bahwa itu bukan hadits.

174 / 4) - Jäg-U Ju:) -->)

9ue & :-- - - - -- - - - xi - e-14 - u,- .

e-l u-: Sè :-- , : , -u- 2u, - u,- . As-S - xi - -

4 J- Jé : Ju : uju : - &e iu--4 - si As, - &u ae &

* - La & - J: , -, -4 - 9 e-au - Bue ) : - - 4 -

- - 45 -3 e : 433 & -- 32u-b : );&

2/5) -->u-S & -)

Ju:} -- J Jié-M: sue cal: . Jäal) -- J5 Je à-a, ola) -0. JA G-alu 33 -la) 3.0 :

J u-95 (963 A-, 4/118) cue El; (777 is-, -2/230) Lial A-,- ( -ji - Jl.Le Jal:

-->J La : Jès (1663 s°, 2/253) Ju-9 -- :Jl: . Su : Jul : -, -;

A-,-l: - (1/9) -al J -) --> -l 4-,-l: , ā-2 lels Arsi ss, -33 -Ara-2 02u-l: : );é-- 4

u:- Jé (428,3, 1/347) -e-2;.J s;-J - 22,3l, (9/363) -la-J : uai

(1/154) : s;.J ase.J J: 3: -\e-23.J sy:J & 2,533 . Jeu : Ju-J JéJ -A-2 :

lé-aa: :al: 3, 5-e s2) : -ual; asli J era-U J3: : e-J J! ses- J-a: -) 3, 4

*- - - - - - - 3: as -alu -- lel : au - G - xi : : elve

-l.5 .

55 / 1) - );.J -(

- as -is : & & 948 sui 2: 8 - 9 di bib : : ei &-s

J-i.

66 /1)--->J 2ula.a. J: , -->] el:(

ra:3 J-J J -A-al J° J: d,'a) S.Aaj -ue -A-al -->J)) Jú Ajis: J° Su: s)U J3° J :
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77 / 1)--->J 2ula.a. Q: , -->] el:(

>u-l 4 - sux - 9 Ju 4 J-e S si J-el 4 - -->J 14 -43 - xJ

86 /1)--->J 2ula.a. Q: , --, -el°(

4-S : Gua --> u4 -G & Asu :-a- 3, 4 sas se-J -u

ge sel -S e : vs ( - lis) 9-ei 2u-l 4 : Su J. Leua --l 2u-l Ju J-:

Al J-ei Su- aw -ue : --e 3 -eu ju-J -ue 2,\e:

363 /1)--->J asle ua-l 2 :(

>s-Ji Q: . . . . Su -, -e - : si -->J Jai - - - - , , -!>

luas :J : Ja:-J Ji s>}sul seul es & Je* 25 luas ua:- ; ; ;.

S -> - -u : - - - -uju Ju-9 --su-- se-J & 4 & ->a

- : La: :Klu ke-23 : si u, J-ei

0508. HADIST (HARAMNYA LAKI-LAKI MEMAKAI EMAS)

PERTANYAAN :

Diana Mustafa Ibrahim

AssaLamu'alaikum. Pakdhe, Budhe... semisal Tunangan / Nikahan kan pake Acara

Tukar cincin . hmm emangnya boLeh kah, cowok make cincin emas ??kan ktanya

ndak bOLeh .

JAWABAN :

Surya Sahaja

Wa'alaikumusallam. Cincin Emas untuk Laki-laki dilarang (HARAM) oleh Rasulullah

Shallallahu 'alaihi Wasallam...

saw --sur-3 : - 9 - : 4 - : ve J, w: 4 : - & ai

*s-9, -isu -, -, -, -, -, -9 --Ju:

- - - - - - - -- - - -

(HR Al Bukhari (5863))

savi - - - 3 : sisi-s : 4 - : 3 : 4 :: eige

(HR Al Bukhari (5864))

eaw- - - - - - - 4 : 4 : 98 Juu: 4 : , : 4 : :
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3.8

:1: 3-0 & 14 -ji Jus 3:

(HR Al Bukhari (5867))

0511.HADITS : BID'AH - TIDAK SEMUA SESAT

"Semua bid'ah sesat, mengapa ada bid'ah hasanah dan bid'ah sayyiah?"

Saya pernah dengar hadits:

Semua bid'ah itu Sesat

Tetapi saya juga dengar dari kyai-kyai katanya bid'ah itu ada bid'ah hasanah dan

ada bid'ah sayyiah, mana itu yang benar?

Kalau bid'ah Dholalah itu lafadnya umum, tiap-tiap lafad umum yaitu biasanya

kemasukan takhsis, contohnya:

Hadits:

Segala sesuatu itu dibikin dari air

Apakah malaikat juga dibikin dari air? Iblis apakah dari air?

Hadits:

Segala yang memabukan itu khomer, dan semua khomer itu haram

Kecubung itu memabukan, apakah itu juga namanya khomer? Khomer bagi orang

yang b23 apakah juga haram hukumnya?

Hadits:

Semua kamu itu penggembala, dan semua kamu itu ditanya dari hal ro'iyahnya

Apakah orang gila dan orang makruh, juga masuk dalam hadits ini? Kesemuanya itu

dijawab tidak? Demikian pula kalau bid'ah dholalah. Apakah karena hadits ini maka

saudara sampai hati mengatakan bahwa perbuatan Utsman bin Affan yang

memerintahkan adzan jum’at dua kali itu dholalah? Dan Umar bin Khotob yang

menjalankan tarawih dua puluh rakaat itu juga dholalah? Baca Barzanji yang isinya

sejarah Maulid Nabi itu juga dholalah? Mendirikan pondok pesantren dan madarasah

itu juga dholalah? Dan saudara sendiri yang tidak dholalah. Apalagi kalau menurut

riwayat yang diriwayatakan oleh Ad Dailamy Fi Musnadil Firdausi, hadits itu berbunyi:

ssue : S1:52 e4 j:
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Kami persilahkan melihat Kunuzul Haqoiq fi Hadits Khoirul Kholaiq juz Tsani Shohifah

39.

Bagaimana kebenaran hadits berikut?

رَدٌّ فـَهُوَ نْهُ ِ
م ليَْس َا

َ
م هذَا أَْمرِنَا ى

ِ
ف أَحْدَثَ مَنْ

Hadits itu memang benar diceritakan oleh Bukhori wa Muslim wa Abi Dawud wa Ibnu

Majah dari Aisyah, akan tetapi perhatikanlah benar-benar terjemahannya! “Barang

siapa mengada-ada (menimbulkan) di dalam agama kita ini, sesuatu yang tidak

bersumber darinya, maka ia ditolak”. Lalu apalagi yang saudara maksud? Kalau kita

mengerjakan sholat shubuh empat rakaat, atau sholat mayit pakai ruku’, sujud, itu

memang ditolak, sebab yang demikian itu tidak ada sumbernya dari agama. Adapun

yang ada sumbernya dari agama, sebagaimana masalah-masalah yang disebut

dimuka (adzan jum’at dua kali, tarawih dua puluh rakaat dan lain sebagainya) ia tidak

termasuk yang ditolak.

Sesungguhnya apakah yang disebut bid’ah itu?

Memang arti Bid’ah ini sesungguhnya harus ditanyakan terlebih dahulu, sebelum

disodorkannya hadits:

َضالَلَةٌ
ٍ
َة
بِدْع كُلُّ

Bid’ah itu ada dua macam:

1. Bid’ah syar’iyah

2. bid’ah lughowiyah.

Tiap-tiap ucapan, perbuatan atau i’tikad yang tidak bisa disaksikan kebenarannya

oleh ushulis syar’iyah (Al Kitab, Sunah, Al Ijma’, Qiyas) maka itu Bid’ah Mardudah.

Inilah yang dimaksud oleh haditsnya Aisyah tersebut di atas. Ini pula yang disebut

Bid’ah Syar’iyah.

Adapun Bid’ah lughowiyah, yaitu segala yang belum pernah terjadi pada zaman

Rasululah SAW.Bid’ah lughowiyah terbagi menjadi lima:

Bid’ah Wajibu Ala Kifayah, misal mempelajari Al Ulumul Arabiyah sebagai alat

masuk memahami Al-Qur’an Dan Hadits.

· Bid’ah Muharromah, misanya seperti I’tiqod dan hal ihwal ahli bid’i yang

bertentangan dengan thoriqoh Ahli Sunnah Wal Jama’ah.

· Bid’ah Mandubah, yaitu perbuatan-perbuatan yang baik tidak terjadi

pada zaman RasulullahSAW.seperti mendirikan madrasah-madrasah

untuk memudahkan cara-cara memberi pelajaran agama kepada murid

murid.

· Bid’ah Makruhah, misalnya seperti menghias masjid dengan hiasan

yang berlebih-lebihan.
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· Bid’ah Mubahah, sepeti bermewah-mewah dalam makan minum.

Sumber: eBook Tanya jawab Bersama KH. Bisri Musthofa (Tokoh NU)
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4.1

AQIDAH

Bab ini berisi tanya jawab dan artikel tentang aqidah ahlussunnah waljam'ah

0005. DALILAMALAN WARGA NAHDLIYIN (NU)

KATA PENGANTAR

Puji syukur alhamdulillah penulis panjatkan atas kehadirat Allah SWT sang Pencipta

alam semesta, manusia, dan kehidupan beserta seperangkat aturan-Nya, karena

berkat limpahan rahmat, taufiq, hidayah serta inayah-Nya, sehingga penulis dapat

menyelesaikan Elektronik Book (E-BOOK) ini dengan judul “DALILAMALAN WARGA

NAHDLIYIN (NU)’ini dapat terselesaikan tidak kurang dari pada waktunya.

Maksud dan tujuan dari penulisan E-BOOK ini tidak lain sebagai informasi dan

“meluruskan” dari tuduhan golongan yang tidak sepaham dengan amalan-amalan

warga nahdliyin, sehingga mudahnya mereka mengatakan banyak amalan warga NU

berbau Tahayul, Bid’ah dan Churafat (TBC) .Sebenarnya penulis pun tidak

mempermasalahkan sebuah perbedaan pendapat namun penulis sangat merasa

prihatin sebagai warga nahdliyin ketika orang-orang dari golongan lain

mempermasalahkan amalan-amalan yang juga merupakan amalan yang penulis

lakukan sebagai warga nahdliyin.

Pada kesempatan ini, penulis juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada

semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian e-book ini baik secara

langsung maupun tidak langsung.. Demikian pengantar yang dapat penulis sampaikan

dimana penulispun sadar bawasanya penulis hanyalah seorang manusia yang tidak

luput dari kesalahan dan kekurangan, sedangkan kesempurnaan hanya milik Allah

Azza Wa’jalla sehingga dalam penulisan dan penyusunannya masih jauh dari kata

sempurna.

Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif akan senantiasa penulis harapkan

dalam upaya untuk mengevaluasi diri penulis pribadi ^_^. Akhirnya penulis hanya bisa

berharap, bahwa dibalik ketidaksempurnaan penulisan dan penyusunan e-book ini

ditemukan sesuatu yang dapat memberikan manfaat atau bahkan hikmah bagi penulis,

pembaca, dan bagi seluruh warga nahdliyin khususnya.

Kepanjen,12 Maret 2011

M. Imam Nawawi, S.PdI

DAFTAR ISI

Halaman Judul >>1

4
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4.1.1

23. Hukum Membaca Al-Barzanji >> 98

1. Makna “KULLU BID’AH DHOLALAH”

Pada firman Allah yang berbunyi : Waja`alna minal maa-i KULLA syai-in hayyin.

Lafadz KULLA disini, haruslah diterjemahkan dengan arti: SEBAGIAN. Sehingga ayat

itu berarti: Kami ciptakan dari air sperma, SEBAGIAN makhluk hidup.Karena Allah

juga berfirman menceritakan tentang penciptaan jin dan Iblis yang berbunyi:

Khalaqtaniimin naarin. Artinya : Engkau (Allah) telah menciptakan aku (iblis) dari api.

Dengan demikian, ternyata lafadl KULLU, tidak dapat diterjemahkan secara mutlak

dengan arti : SETIAP/SEMUA, sebagaimana umumnya jika merujuk ke dalam kamus

bahasa Arab umum, karena hal itu tidak sesuai dengan kenyataan.

Demikian juga dengan arti hadits Nabi saw. : Fa inna KULLA BID`ATIN dhalalah,.

Maka harus diartikan: Sesungguhnya SEBAGIAN dari BID`AH itu adalah sesat.

Kulla di dalam Hadits ini, tidak dapat diartikan SETIAP/SEMUA BID`AH itu sesat,

karena Hadits ini juga muqayyad atau terikat dengan sabda Nabi saw., yang lain: Man

sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man `amila biha. Artinya :

Barangsiapa memulai/menciptakan perbuatan baik di dalam Islam, maka dia

mendapatkan pahalanya dan pahala orang yang mengikutinya.

Jadi jelas, ada perbuatan baru yang diciptakan oleh orang-orang di jaman sekarang,

tetapi dianggap baik oleh Nabi saw. dan dijanjikan pahala bagi pencetusnya, serta

tidak dikatagorikan BID`AH DHALALAH.

Sebagai contoh dari man sanna sunnatan hasanah (menciptakan perbuatan baik)

adalah saat Hajjaj bin Yusuf memprakarsai pengharakatan pada mushaf Alquran,

serta pembagiannya pada juz, ruku`, maqra, dll yang hingga kini lestari, dan sangat

bermanfaat bagi seluruh umat Islam.

Untuk lebih jelasnya, maka bid’ah itu dapat diklasifikasi sebagai berikut : Ada

pemahaman bahwa Hadits KULLU BID`ATIN DHALALAH diartikan dengan:

SEBAGIAN BID`AH adalah SESAT, yang contohnya:

1. Adanya sebagian masyarakat yang secara kontinyu bermain remi atau domino

setelah pulang dari mushalla.

2. Adanya kalangan umat Islam yang menghadiri undangan Natalan.

3. Adanya beberapa sekelompok muslim yang memusuhi sesama muslim, hanya

karena berbeda pendapat dalam masalah-masalah ijtihadiyah furu`iyyah (masalah

fiqih ibadah dan ma’amalah), padahal sama-sama mempunyai pegangan dalil

Alquran-Hadits, yang motifnya hanya karena merasa paling benar sendiri. Perilaku
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semacam ini dapat diidentifikasi sebagai BID`AH DHALALAH).

Ada pula pemahaman yang mengatakan, bahwa amalan baik yang terrmasuk ciptaan

baru di dalam Islam dan tidak bertentangan dengan syariat Islam yang sharih, maka

disebut SANNA (menciptakan perbuatan baik). Contohnya:

1. Adanya sekelompok orang yang mengadakan shalat malam (tahajjud)

secara berjamaah setelah shalat tarawih, yang khusus dilakukan pada

bulan Ramadhan di Masjidil Haram dan di Masjid Nabawi, seperti yang

dilakukan oleh tokoh-tokoh beraliran Wahhabi Arab Saudi semisal

Syeikh Abdul Aziz Bin Baz dan Syeikh Sudaisi Imam masjidil Haram,

dll. Perilaku ini juga tergolong amalan BID`AH karena tidak pernah

dilakukan oleh Nabi saw., tetapi dikatagorikan sebagai BID’AH

HASANAH atau bid’ah yang baik.

Melaksanakan shalat sunnah malam hari dengan berjamaah yang khusus dilakukan

pada bulan Ramadhan, adalah masalah ijtihadiyah yang tidak didapati tuntunannya

secara langsung dari Nabi saw. maupun dari ulama salaf, tetapi kini menjadi tradisi

yang baik di Arab Saudi. Dikatakan Bid’ah Hasanah karena masih adanya dalil-dalil

dari Alquran-Hadits yang dijadikan dasar pegangan, sekalipun tidak didapat secara

langsung/sharih, melainkan secara ma`nawiyah. Antara lain adanya ayat Alquran

Hadits yang memerintahkan shalat sunnah malam (tahajjud), dan adanya perintah

menghidupkan malam di bulan Ramadhan.

Tetapi mengkhususkan shalat sunnah malam (tahajjud) di bulan Ramadhan setelah

shalat tarawih dengan berjamaah di masjid, adalah jelas-jelas perbuatan BID`AH yang

tidak pernah dilakukan oleh Nabi saw. dan ulama salaf. Sekalipun demikian masih

dapat dikatagorikan sebagai perilaku BID`AH HASANAH.

Demikian juga umat Islam yg melakukan pembacaan tahlil atau kirim doa untuk

mayyit, melaksanakan perayaan maulid Nabi saw. mengadakan isighatsah, dll,

termasuk BID’AH HASANAH. Sekalipun amalan-amalan ini tidak pernah dilakukan

oleh Nabi saw. namun masih terdapat dalil-dalil Alquran-Haditsnya sekalipun secara

ma’nawiyah.

Contoh mudah, tentang pembacaan tahlil (tahlilan masyarakat), bahwa isi kegiatan

tahlilan adalah membaca surat Al-ikhlas, Al-falaq, Annaas. Amalan ini jelas-jelas

adalah perintah Alquran-Hadits. Dalam kegiatan tahlilan juga membaca kalimat

Lailaha illallah, Subhanallah, astaghfirullah, membaca shalawat kepada Nabi saw.

yang jelas-jelas perintah Alquran-Hadits. Ada juga pembacaan doa yang disabdakan

oleh Nabi saw. : Adduaa-u mukhkhul ‘ibadah. Atrinya : Doa itu adalah intisari ibadah.

Yang jelas, bahwa menghadiri majelis ta`lim atau majlis dzikir serta memberi jamuan

kepada para tamu, adalah perintah syariat yang terdapat di dalam Alquran-Hadits.
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4.1.2

Hanya saja mengemas amalan-amalan tersebut dalam satu rangkaian kegiatan acara

tahlilan di rumah-rumah penduduk adalah BID`AH, tetapi termasuk bid’ah yang

dikatagorikan sebagai BID`AH HASANAH. Hal itu, karena senada dengan shalat

sunnah malam berjamaah yang dikhususkan di bulan Ramadhan, yang kini menjadi

kebiasaan tokoh-tokoh Wahhabi Arab Saudi.

Nabi saw. dan para ulama salaf, juga tidak pernah berdakwah lewat pemancar radio

atau menerbitkan majalah dan bulletin. Bahkan pada saat awal Islam berkembang,

Nabi saw. pernah melarang penulisan apapun yang bersumber dari diri beliau saw.

selain penulisan Alquran. Sebagaiman di dalam sabda beliau saw. : La taktub `anni

ghairal quran, wa man yaktub `anni ghairal quran famhuhu. Artinya: Jangan kalian

menulis dariku selain alquran, barangsiapa menulis dariku selain Alquran maka

hapuslah. Sekalipun pada akhir perkembangan Islam, Nabi saw. menghapus larangan

tersebut dengan Hadits: Uktub liabisyah. Artinya: Tuliskanlah hadits untuk Abu Syah.

Meskipun sudah ada perintah Nabi saw. untuk menuliskan Hadits, tetapi para ulama

salaf tetap memberi batasan-batasan yang sangat ketat dan syarat-syarat yang harus

dipenuhi oleh para muhadditsin. Fenomena di atas sangat berbeda dengan penerbitan

majalah atau bulletin.

Dalam penulisan artikel untuk majalah atau bulletin, penulis hanyalah mencetuskan

pemahaman dan pemikirannya, tanpa ada syarat-syarat yang mengikat, selain

masalah susunan bahasa. Jika memenuhi standar jurnalistik maka artikel akan

dimuat, sekalipun isi kandungannya jauh dari standar kebenaran syariat.

Contohnya, dalam penulisan artikel, tidak ada syarat tsiqah (terpercaya) pada diri

penulis, sebagaimana yang disyaratkan dalam periwayatan dan penulisan Hadits Nabi

saw. Jadi sangat berbeda dengan penulisan Hadits yang masalah ketsiqahan menjadi

syarat utama untuk diterima-tidaknya Hadits yang diriwayatkannya.

Namun, artikel majalah atau bulletin dan yang semacamnya, jika berisi nilai-nilai

kebaikan yang sejalan dengan syariat, dapat dikatagorikan sebagai BID’AH

HASANAH, karena berdakwah lewat majalah atau bulletin ini, tidak pernah dilakukan

oleh Nabi saw. maupun oleh ulama salaf manapun. Namun karena banyak manfaat

bagi umat, maka dapat dibenarkan dalam ajaran Islam, selagi tidak keluar dari rel-rel

syariat yang benar.

2. Mengenal Makna Bidah

Ada sekelompok golongan yg suka membid’ah-bid’ahkan (sesat) berbagai kegiatan

yang baik di masyarakat, seperti peringatan Maulid, Isra’ Mi’raj, Yasinan mingguan,

Tahlilan dll. Kadang mereka berdalil dengan dalih “Agama ini telah sempurna” atau

dalih “Jika perbuatan itu baik, niscaya Rasulullah saw. telah mencontohkan lebih dulu”
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atau mengatakan “Itu bid’ah” karena tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah saw.

Atau

“jikalau hal tersebut dibenarkan, maka pasti Rasulullah saw. memerintahkannya. Apa

kamu merasa lebih pandai dari Rasulullah?”

Mem-vonis bid’ah sesat suatu amal perbuatan (baru) dengan argumen di atas adalah

lemah sekali. Ada berbagai amal baik yang Baginda Rasul saw. tidak mencontohkan

ataupun memerintahkannya. Teriwayatkan dalam berbagai hadits dan dalam fakta

sejarah.

1. Hadis riwayat Bukhari, Muslim dan Ahmad dari Abu Hurairah bahwa Nabi saw.

berkata kepada Bilal ketika shalat fajar (shubuh), “Hai Bilal, ceritakan kepadaku

amalan apa yang paling engkau harap pahalanya yang pernah engkau amalkan dalam

masa Islam, sebab aku mendengar suara terompamu di surga. Bilal berkata, “Aku

tidak mengamalkan amalan yang paling aku harapkan lebih dari setiap kali aku

berssuci, baik di malam maupun siang hari kecuali aku shalat untuk bersuciku

itu”.Dalam riwayat at Turmudzi yang ia shahihkan, Nabi saw. berkata kepada Bilal,

‘Dengan apa engkau mendahuluiku masuk surga? ” Bilal berkata, “Aku tidak

mengumandangkan adzan melainkan aku shalat dua rakaat, dan aku tidak berhadats

melaikan aku bersuci dan aku mewajibkan atas diriku untuk shalat (sunnah).” Maka

Nabi saw. bersabda “dengan keduanya ini (engkau mendahuluiku masuk surga).

Hadis di atas juga diriwayatkan oleh Al Hakim dan ia berkata, “Hadis shahih

berdasarkan syarat keduanya (Bukhari & Muslim).” Dan adz Dzahabi mengakuinya.

Hadis di atas menerangkan secara mutlak bahwa sahabat ini (Bilal) melakukan

sesuatu dengan maksud ibadah yang sebelumnya tidak pernah dilakukan atau ada

perintah dari Nabi saw.

2. Hadis riwayat Bukhari, Muslim dan para muhaddis lain pada kitab Shalat, bab

Rabbanâ laka al Hamdu,

Dari riwayat Rifa’ah ibn Râfi’, ia berkata, “Kami shalat di belakang Nabi saw., maka

ketika beliau mengangkat kepala beliau dari ruku’ beliau membaca, sami’allahu liman

hamidah (Allah maha mendengar orang yang memnuji-Nya), lalu ada seorang di

belakang beliau membaca, “Rabbanâ laka al hamdu hamdan katsiran thayyiban

mubarakan fîhi (Tuhan kami, hanya untuk-Mu segala pujian dengan pujian yang

banyak yang indah serta diberkahi). Setelah selesai shalat, Nabi saw. bersabda,

“Siapakah orang yang membaca kalimat-kalimat tadi?” Ia berkata, “Aku.” Nabi

bersabda, “Aku menyaksikan tiga puluh lebih malaikat berebut mencatat pahala

bacaaan itu.”

Ibnu Hajar berkomentar, “Hadis itu dijadikan hujjah/dalil dibolehannya berkreasi dalam
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dzikir dalam shalat selain apa yang diajarkan (khusus oleh Nabi saw.) jika ia tidak

bertentang dengan yang diajarkan. Kedua dibolehkannya mengeraskan suara dalam

berdzikir selama tidak menggangu.”

3. Imam Muslim dan Abdur Razzaq ash Shan’ani meriwayatkan dari Ibnu Umar, ia

berkata,

Ada seorang lali-laki datang sementara orang-orang sedang menunaikan shalat, lalu

ketika sampai shaf, ia berkata:

أصِيْالً و بكْرَةً اهللاِ سبحانَ و ًا هللاِكثير الحمدُ و ًا، كبير .اهللاُأكبُر

Setelah selesai shalat, Nabi saw. bersabda, “Siapakah yang mengucapkan kalimat

kalimat tadi ?. Orang itu berkata, “Aku wahai Rasulullah saw., aku tidak

mengucapkannya melainkan menginginkan kebaikan.”. Rasulullah saw. bersabda,

“Aku benar-benar menyaksikan pintu-pintu langit terbuka untuk menyambutnya.”. Ibnu

Umar berkata, “Semenjak aku mendengarnya, aku tidak pernah meninggalkannya.”.

Dalam riwayat an Nasa’i dalam bab ucapan pembuka shalat, hanya saja redaksi yang

ia riwayatkan: “Kalimat-kalimat itu direbut oleh dua belas malaikat.”. Dalam riwayat

lain, Ibnu Umar berkata: “Aku tidak pernah meningglakannya semenjak aku

mendengar Rasulullah saw. bersabda demikian.”

Di sini diterangkan secara jelas bahwa seorang sahabat menambahkan kalimat dzikir

dalam i’tidâl dan dalam pembukaan shalat yang tidak/belum pernah dicontohkan atau

diperintahkan oleh Rasulullah saw. Dan reaksi Rasul saw. pun membenarkannya

dengan pembenaran dan kerelaan yang luar biasa. Al hasil, Rasulullah saw. telah

men-taqrîr-kan (membenarkan) sikap sahabat yang menambah bacaan dzikir dalam

shalat yang tidak pernah beliau ajarkan.

4. Imam Bukhari meriwayatkan dalam kitab Shahihnya, pada bab menggabungkan

antara dua surah dalam satu raka’at dari Anas, ia berkata,

“Ada seorang dari suku Anshar memimpin shalat di masjid Quba’, setiap kali ia shalat

mengawali bacaannya dengan membaca surah Qul Huwa Allahu Ahad sampai selesai

kemudian membaca surah lain bersamanya. Demikian pada setiap raka’atnya ia

berbuat. Teman-temannya menegurnya, mereka berkata, “Engkau selalu mengawali

bacaan dengan surah itu lalu engkau tambah dengan surah lain, jadi sekarang engkau

pilih, apakah membaca surah itu saja atau membaca surah lainnya saja.” Ia

menjawab, “Aku tidak akan meninggalkan apa yang biasa aku kerjakan. Kalau kalian

tidak keberatan aku mau mengimami kalian, kalau tidak carilah orang lain untuk

menjadi imam.” Sementara mereka meyakini bahwa orang ini paling layak menjadi

imam shalat, akan tetapi mereka keberatan dengan apa yang dilakukan.

Ketika mereka mendatangi Nabi saw. mereka melaporkannya. Nabi menegur orang itu

© 2013 www.piss-ktb.com



131AQIDAH

4.1.3

seraya bersabda, “hai fulan, apa yang mencegahmu melakukan apa yang

diperintahkan teman-temanmu? Apa yang mendorongmu untuk selalu membaca surah

itu (Al Ikhlash) pada setiap raka’at? Ia menjawab, “Aku mencintainya.”

Maka Nabi saw. bersabda, “Kecintaanmu kepadanya memasukkanmu ke dalam

surga.”

Demikianlah sunnah dan jalan Nabi saw. dalam menyikapi kebaikan dan amal

keta’atan walaupun tidak diajarkan secara khusus oleh beliau, akan tetapi selama

amalan itu sejalan dengan ajaran kebaikan umum yang beliau bawa maka beliau

selalu merestuinya. Jawaban orang tersebut membuktikan motifasi yang

mendorongnya melakukan apa yang baik kendati tidak ada perintah khusus dalam

masalah itu, akan tetapi ia menyimpulkannya dari dalil umum dianjurkannya

berbanyak-banyak berbuat kebajikan selama tidak bertentangan dengan dasar

tuntunan khusus dalam syari’at Islam.

Kendati demikian, tidak seorangpun dari ulama Islam yang mengatakan bahwa

mengawali bacaan dalam shalat dengan surah al Ikhlash kemudian membaca surah

lain adalah sunnah yang tetap! Sebab apa yang kontinyu diklakukan Nabi saw. adalah

yang seharusnya dipelihara, akan tetapi ia memberikan kaidah umum dan bukti nyata

bahwa praktik-prakti seperti itu dalam ragamnya yang bermacam-macam walaupun

seakan secara lahiriyah berbeda dengan yang dilakukan Nabi saw. tidak berarti ia

bid’ah (sesat).

5. Imam Bukhari meriwayatkan dalam kitab at Tauhid,

dari Ummul Mukminin Aisyah ra. bahwa Nabi sa. Mengutus seorang memimpin

sebuah pasukan, selama perjalanan orang itu apabila memimpin shalat membaca

surah tertentu kemudian ia menutupnya dengn surah al Ikhlash (Qulhu). Ketika pulang,

mereka melaporkannya kepada nabi saw., maka beliau bersabda, “Tanyakan

kepadanya, mengapa ia melakukannya?” Ketika mereka bertanya kepadanya, ia

menjawab “Sebab surah itu (memuat) sifat ar Rahman (Allah), dan aku suka

membacanya.” Lalu Nabi saw. bersabda, “Beritahukan kepadanya bahwa Allah

mencintainya.” (Hadis Muttafaqun Alaihi).

Apa yang dilakukan si sahabat itu tidak pernah dilakukan oleh Nabi saw., namun

kendati demikian beliau membolehkannya dan mendukung pelakunya dengan

mengatakan bahwa Allah mencintainya.

3. Pertanyaan dan Jawaban Seputar Bidah

Orang-orang yang tidak sependapat dengan amalan warga NU biasanya

membidahkan amalan warga Nahdliyin dengan dalil sebagai berikut:
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· Barangsiapa menimbulkan sesuatu yang baru dalam urusan (agama) kita

yang bukan dari ajarannya maka tertolak. (HR. Bukhari)

· Sesungguhnya ucapan yang paling benar adalah Kitabullah, dan sebaik

baik jalan hidup ialah jalan hidup Muhammad, sedangkan seburuk-buruk

urusan agama ialah yang diada-adakan. Tiap-tiap yang diada-adakan

adalah bid'ah, dan tiap bid'ah adalah sesat, dan tiap kesesatan (menjurus)

ke neraka. (HR. Muslim)

· Apabila kamu melihat orang-orang yang ragu dalam agamanya dan ahli

bid'ah sesudah aku (Rasulullah Saw.) tiada maka tunjukkanlah sikap

menjauh (bebas) dari mereka. Perbanyaklah lontaran cerca dan kata

tentang mereka dan kasusnya. Dustakanlah mereka agar mereka tidak

makin merusak (citra) Islam. Waspadai pula orang-orang yang

dikhawatirkan meniru-niru bid'ah mereka. Dengan demikian Allah akan

mencatat bagimu pahala dan akan meningkatkan derajat kamu di akhirat.

(HR. Ath-Thahawi)

· Kamu akan mengikuti perilaku orang-orang sebelum kamu sejengkal demi

sejengkal dan sehasta demi sehasta, sehingga kalau mereka masuk ke

lubang biawak pun kamu ikut memasukinya. Para sahabat lantas bertanya,

"Siapa 'mereka' yang baginda maksudkan itu, ya Rasulullah?" Beliau

menjawab, "Orang-orang Yahudi dan Nasrani." (HR. Bukhari)

· Tiga perkara yang aku takuti akan menimpa umatku setelah aku tiada:

kesesatan sesudah memperoleh pengetahuan, fitnah-fitnah yang

menyesatkan, dan syahwat perut serta seks. (Ar-Ridha)

· Barangsiapa menipu umatku maka baginya laknat Allah, para malaikat dan

seluruh manusia. Ditanyakan, "Ya Rasulullah, apakah pengertian tipuan

umatmu itu?" Beliau menjawab, "Mengada-adakan amalan bid'ah, lalu

melibatkan orang-orang kepadanya." (HR. Daruquthin dari Anas).

Setelah kita membaca hadits-hadits di atas Coba saudara cermati lagi. Telah

kami terangkan bahwa kami umat Islam Ahlussunnah Wal Jamaah sangat

menolak bid'ah dhalalah, persis dengan hadits2 di atas, yaitu menolak perilaku

menciptakan ibadah baru yang bertentangan dengan ajaran Syariat Islam,

contohnya pelaksanaan Doa Bersama Muslim non Muslim, karena perilaku itu

bertentangan dengan Alquran, falaa taq'uduu ma'ahum hatta yakhudhuu fi

hadiitsin ghairih (janganlah kalian duduk dengan mereka -non muslim dalam

ritualnya- hingga mereka membicarakan pembahasan lain -yang bukan ritual).

Serta dalil lakum diinukum wa liadiin, bagimu agamamu dan bagiku agamaku.

Jadi jelaslah, perilaku “Doa Bersama Muslim non Muslim” ini ini jelas-jelas
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bid'ah dhalalah, tidak ada tuntunannya sedikitpun di dalam Islam. Tetapi

tentang bid'ah hasanah semisal ritual tahlilan atau kirim doa untuk mayit, pasti

tetap kami laksanakan, karena tidak bertentangan dengan syariat Islam,

bahkan ada perintahnya baik dari Alquran maupun Hadits. Perlu diketahui,

yang dimaksud ritual Tahlilan itu, adalah dimulai dengan

· Mengumpulkan masyarakat untuk hadir di majlis dzikir dan taklim, tidakkah

ini sunnah Nabi? Hadits masyhur : idza marartum bi riyaadhil jannah

farta'uu, qaluu wamaa riyadhul jannah ya rasulullah? Qaala hilaqud dzikr

(Jika kalian mendapati taman sorga, maka masuklah, mereka bertanya, apa

itu (riyadhul jannah) taman sorga, wahai Rasulullah? Beliau menjawab :

majlis dzikir).

· Membaca surat Alfatihah, tidakkah baca Alfatihah ini perintah syariat ?

· Baca surat Yasin, tidakkah baca Yasin juga perintah syariat ?

· Baca Al-ikhlas, Al-alaq-Annaas, tidakkah Allah berfirman faqra-u ma

tayassara minal quran (bacalah apa yang mudah/ringan dari ayat Alquran).

· Baca subhanallah, astaghfirullah, shalawat Nabi, kalimat thayyibah lailaha

illallah muhammadur rasulullah.

· Doa penutup.

· Lantas tuan rumah melaksanakan ikramuddhaif, menghormati tamu sesuai

dengan kemampuannya.

Tentunya dalam masalah ini sangat bervariatif sesuai dengan tingkat

kemampuannya, tak ubahnya saat Akhi/keluarga Akhi melaksnakan

pernikahan dengan suguhan untuk tamu, yang disesuaikan dengan

kemampuan tuan rumah.

Nah, jika amalan2 ini dikumpulkan dalam satu tatanan acara, maka itulah yang

dinamakan tahlilan, sekalipun Nabi tidak pernah mengamalkan tahlilan model

Indonesia ini, namun setiap komponen dari ritual tahlilan adalah mengikuti

ajaran Nabi saw. maka yang demikian inilah yang dinamakan dengan BID'AH

HASANAH.

Siapa kira-kira yang memulai Bid’ah Hasanah ini? Tiada lain adalah Khalifah

ke dua, Sahabat Umar bin Khatthab, tatkala beliau tahu bahwa Nabi

mengajarkan shalat sunnah Tarawih 20 rakaat di bulan Ramadhan. Namun

Nabi saw. melaksanakannya di masjid dengan sendirian, setelah beberapa kali

beliau lakukan, lantas ada yang ikut jadi makmum, kemudian Nabi
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melaksnakan 8 rakaat di masjid, selebihnya dilakukan di rumah sendirian.

Demikian pula para sahabatpun mengikuti perilaku ini, hingga pada saat

kekhalifahan Sahabat Umar, beliau berinisiatif mengumpulkan semua

masyarakat untuk shalat Tarawih dengan berjamaah, dilaksanakan 20 rakaat

penuh di dalam masjid Nabawi, seraya berkata : Ni'matil bid'atu haadzihi

(sebaik-baik bid’ah adalah ini = pelaksanaan tarawih 20 rakaat dengan

berjamaah di dalam masjid sebulan penuh). Bid'ahnya sahabat Umar ini terus

berjalan hingga saat ini, malahan yang melestarikan adalah tokoh-tokoh Saudi

Arabia seperti kita lihat sampai saat ini bahwa di Masjidil Haram tarawih

berjama’ah 20 rokaat sebulan penuh, sekaligus dengan mengkhatamkan

Qur’an. Hal ini sama lestarinya dengan bid'ahnya para Wali songo yang

mengajarkan tahlilan di masyarakat Muslim Indonesia. Jadi baik Sahabat Umar

dan pelanjut shalat tarawih di masjid-masjid di seluruh dunia, maupun para

Walisongo dengan para pengikutnya umat Islam Indonesia, adalah pelaku

BID'AH HASANAH, yang dalam hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Imam

Muslim disebut : Man sanna fil Islami sunnatan hasanatan, fa lahu ajruha wa

ajru man amila biha bakdahu min ghairi an yangkusha min ujurihim syaik

(Barangsiapa yang memberi contoh sunnatan hasanatan (perbuatan baru yang

baik) di dalam Islam (yang tidak bertentangan dengan syariat), maka ia akan

mendapatkan pahalanya dan kiriman pahala dari orang yang mengamalkan

ajarannya, tanpa mengurangi pahala para pengikutnya sedikit pun.

Jadi sangat jelas baik sahabat Umar maupun para Wali songo telah

mengumpulkan pundi-pundi pahala yang sangat banyak dari kiriman pahala

umat Islam yang mengamalkan ajaran Bid'ah Hasanahnya beliau-beliau itu.

Baik itu berupa Bid'ahnya Tarawih Berjamaah maupun Bid'ahnya Tahlilan dan

amalan baik umat Islam yang lainnya.

CONTOH-CONTOH BID’AH HASANAH

Setelah baginda Nabi saw. wafat pun amal-amal perbuatan baik yang baru

tetap dilakukan. Umat islam mengakuinya berdasar dalil-dalil yang shahih.

Simak berbagai contoh berikut,

1. Pembukuan al Qur’an. Sejarah pengumpulan ayat-ayat Al-Qur’an.

Bagaimana sejarah penulisan ayat-ayat al Qur’an. Hal ini terjadi sejak era

sahabat Abubakar, Umar bin Khattab dan Zaid bin Tsabit ra. Kemudian oleh

sahabat Ustman bin ‘Affan ra. Jauh setelah itu kemudian penomoran ayat/

surat, harakat tanda baca, dll.

2. Sholat tarawih seperti saat ini. Khalifah Umar bin Khattab ra yang

mengumpulkan kaum muslimin dalam shalat tarawih berma’mum pada

seorang imam. Pada perjalanan berikutnya dapat ditelusuri perkembangan
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sholattarawih di masjid Nabawi dari masa ke masa

3. Modifikasi yang dilakukan oleh sahabat Usman Bin Affan ra dalam

pelaksanaan sholat Jum’at. Beliau memberi tambahan adzan sebelum khotbah

Jum’at.

4. Pembukuan hadits beserta pemberian derajat hadits shohih, hasan, dlo’if

atau ahad. Bagaimana sejarah pengumpulan dari hadits satu ke hadits lainnya.

Bahkan Rasul saw. pernah melarang menuliskan hadits2 beliau karena takut

bercampur dengan Al Qur’an. Penulisan hadits baru digalakkan sejak era Umar

ibn Abdul Aziz, sekitar abad ke 10 H.

5. Penulisan sirah Nabawi. Penulisan berbagai kitab nahwu saraf, tata bahasa

Arab, dll. Penulisan kitab Maulid. Kitab dzikir, dll

6. Saat ini melaksanakan ibadah haji sudah tidak sama dengan zaman Rasul

saw. atau para sahabat dan tabi’in. Jamaah haji tidur di hotel berbintang penuh

fasilitas kemewahan, tenda juga diberi fasiltas pendingin untuk yang haji plus,

memakai mobil saat menuju ke Arafah, atau kembali ke Mina dari Arafah dan

lainnya.

7. Pendirian Pesantren dan Madrasah serta TPQ-TPQ yang dalam

pengajarannya dipakai sistem klasikal.

dan masih banyak contoh-contoh lain.

4. Bidah sebuah kata sejuta makna

Setelah adanya uraian singkat tapi cukup jelas pada halaman sebelum ini mengenai

faham Salafi/Wahabi dan pengikutnya, marilah kita teruskan mengupas apa yang

dimaksud Bid’ah menurut syari’at Islam serta wejangan/ pandangan para ulama pakar

tentang masalah ini. Dengan demikian insya Allah buat kita lebih jelas bidáh mana

yang dilarang dan yang dibolehkan dalam syari’at Islam.

Sunnah dan bid’ah adalah dua soal yang saling berhadap-hadapan dalam memahami

ucapan-ucapan Rasulullah saw. sebagai Shohibusy-Syara’ (yang berwenang

menetapkan hukum syari’at). Sunnah dan bid’ah masing-masing tidak dapat

ditentukan batas-batas pengertiannya, kecuali jika yang satu sudah ditentukan batas

pengertiannya lebih dulu. Tidak sedikit orang yang menetap-kan batas pengertian

bid’ah tanpa menetapkan lebih dulu batas pengertian sunnah.

Karena itu mereka terperosok kedalam pemikiran sempit dan tidak dapat keluar

meninggalkannya, dan akhirnya mereka terbentur pada dalil-dalil yang berlawanan

dengan pengertian mereka sendiri tentang bid’ah. Seandainya mereka menetapkan
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batas pengertian sunnah lebih dulu tentu mereka akan memperoleh kesimpulan yang

tidak berlainan.

Umpamanya dalam hadits berikut ini tampak jelas bahwa Rasulullah saw.

menekankan soal sunnah lebih dulu, baru kemudian memperingatkan soal bid’ah.

Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam shohihnya dari Jabir ra. bahwa

Rasulullah saw. bila berkhutbah tampak matanya kemerah-merahan dan dengan

suara keras bersabda: ‘Amma ba’du, sesungguhnya tutur kata yang terbaik ialah

Kitabullah (Al-Qur’an) dan petunjuk (huda) yang terbaik ialah petunjuk Muhammad

saw. Sedangkan persoalan yang terburuk ialah hal-hal yang diada-adakan, dan setiap

hal yang diada-adakan ialah bid’ah, dan setiap bid’ah adalah sesat’. (diketengahkan

juga oleh Imam Bukhori hadits dari Ibnu Mas’ud ra).

Makna hadits diatas ini diperjelas dengan hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim

dari Jarir ra. bahwa Rasulullah saw. bersabda: ‘Barangsiapa yang didalam Islam

merintis jalan kebajikan ia memperoleh pahalanya dan pahala orang yang

mengerjakannya sesudah dia tanpa dikurangi sedikit pun juga. Barangsiapa yang

didalam Islam merintis jalan kejahatan ia memikul dosanya dan dosa orang yang

mengerjakannya sesudah dia tanpa dikurangi sedikit pun juga’ (Shohih Muslim VII

hal.61). Selain hadits ini masih beredar lagi hadits-hadits yang semakna yang

diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ibnu Mas’ud dan dari Abu Hurairah [ra].

Sekalipun hadits ini berkaitan dengan soal shadaqah namun kaidah pokok yang telah

disepakati bulat oleh para ulama menetapkan; ‘Pengertian berdasar kan keumuman

lafadh, bukan berdasarkan kekhususan sebab’.

Dari hadits Jabir yang pertama diatas kita mengetahui dengan jelas bahwa Kitabullah

dan petunjuk Rasulullah saw., berhadap-hadapan dengan bid’ah, yaitu sesuatu yang

diada-adakan yang menyalahi Kitabullah dan petunjuk Rasulullah saw. Dari hadits

berikutnya kita melihat bahwa jalan kebajikan (sunnah hasanah) berhadap-hadapan

dengan jalan kejahatan (sunnah sayyiah). Jadi jelaslah, bahwa yang pokok adalah

Sunnah, sedangkan yang menyimpang dan berlawanan dengan sunnah adalah Bid’ah

.

Ar-Raghib Al-Ashfahani dalam kitab Mufradatul-Qur’an Bab Sunan hal.245

mengatakan: ‘Sunan adalah jamak dari kata sunnah .Sunnah sesuatu berarti jalan

sesuatu, sunnah Rasulullah saw. Berarti Jalan Rasulullah saw. yaitu jalan yang

ditempuh dan ditunjukkan oleh beliau. Sunnatullah dapat diartikan Jalan hikmah-Nya

dan jalan mentaati-Nya. Contoh firman Allah SWT. dalam Surat Al-Fatah : 23 :

‘Sunnatullah yang telah berlaku sejak dahulu. Kalian tidak akan menemukan

perubahan pada Sunnatullah itu’.

Penjelasannya ialah bahwa cabang-cabang hukum syari’at sekalipun berlainan

© 2013 www.piss-ktb.com



137AQIDAH

bentuknya, tetapi tujuan dan maksudnya tidak berbeda dan tidak berubah, yaitu

membersihkan jiwa manusia dan mengantarkan kepada keridhoan Allah SWT.

Demikianlah menurut penjelasan Ar-Raghib Al-Ashfahani.

Ibnu Taimiyyah dalam kitabnya Iqtidha’us Shiratul Mustaqim hal.76 mengata-kan:

‘Sunnah Jahiliyah adalah adat kebiasaan yang berlaku dikalangan masyarakat

jahiliyyah. Jadi kata sunnah dalam hal itu berarti adat kebiasaan yaitu jalan atau cara

yang berulang-ulang dilakukan oleh orang banyak, baik mengenai soal-soal yang

dianggap sebagai peribadatan maupun yang tidak dianggap sebagai peribadatan’.

Demikian juga dikatakan oleh Imam Al-Hafidh didalam Al-Fath dalam tafsirnya

mengenai makna kata Fithrah. Ia mengatakan, bahwa beberapa riwayat hadits

menggunakan kata sunnah sebagai pengganti kata fithrah, dan bermakna thariqah

atau jalan. Imam Abu Hamid dan Al-Mawardi juga mengartikan kata sunnah dengan

thariqah (jalan).

Karena itu kita harus dapat memahami sunnah Rasulullah saw. dalam menghadapi

berbagai persoalan yang terjadi pada zamannya, yaitu persoalan-persoalan yang tidak

dilakukan, tidak diucapkan dan tidak diperintahkan oleh beliau saw., tetapi dipahami

dan dilakukan oleh orang-orang yang berijtihad menurut kesanggupan akal pikirannya

dengan tetap berpedoman pada Kitab Allah dan Sunnah Rasulullah saw.

Kita juga harus mengikuti dan menelusuri persoalan-persoalan itu agar kita dapat

memahami jalan atau sunnah yang ditempuh Rasulullah saw. dalam membenarkan,

menerima atau menolak sesuatu yang dilakukan orang. Dengan mengikuti dan

menelusuri persoalan-persoalan itu kita dapat mempunyai keyakinan yang benar

dalam memahami sunnah beliau saw. mengenai soal-soal baru yang terjadi

sepeninggal Rasulullah saw. Mana yang baik dan sesuai dengan Sunnah beliau saw.,

itulah yang kita namakan Sunnah, dan mana yang buruk, tidak sesuai dan

bertentangan dengan Sunnah Rasulullah saw., itulah yang kita namakan Bid’ah. Ini

semua baru dapat kita ketahui setelah kita dapat membedakan lebih dahulu mana

yang sunnah dan mana yang bid’ah.

Mungkin ada orang yang mengatakan bahwa sesuatu kejadian yang dibiarkan (tidak

dicela dan tidak dilarang) oleh Rasulullah saw. termasuk kategori sunnah. Itu memang

benar, akan tetapi kejadian yang dibiarkan oleh beliau itu merupakan petunjuk juga

bagi kita untuk dapat mengetahui bagaimana cara Rasulullah saw. membiarkan atau

menerima kenyataan yang terjadi. Perlu juga diketahui bahwa banyak sekali kejadian

yang dibiarkan Rasulullah saw. tidak menjadi sunnah dan tidak ada seorangpun yang

mengatakan itu sunnah. Sebab, apa yang diperbuat dan dilakukan oleh beliau saw.

Pasti lebih utama, lebih afdhal dan lebih mustahak diikuti. Begitu juga suatu kejadian

atau perbuatan yang didiamkan atau dibiarkan oleh beliau saw. merupakan petunjuk

bagi kita bahwa beliau saw. tidak menolak sesuatu yang baik, jika yang baik itu tidak
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bertentangan dengan tuntunan dan petunjuk beliau saw. serta tidak mendatangkan

akibat buruk !

Itulah yang dimaksud oleh kesimpulan para ulama yang mengatakan, bahwa sesuatu

yang diminta oleh syara’ baik yang bersifat khusus maupun umum, bukanlah bid’ah,

kendati pun sesuatu itu tidak dilakukan dan tidak diperintah-kan secara khusus oleh

Rasulullah saw.!

Mengenai persoalan itu banyak sekali hadits shohih dan hasan yang menunjukkan

bahwa Rasulullah saw. sering membenarkan prakarsa baik (umpama amal perbuatan,

dzikir, do’a dan lain sebagainya) yang diamalkan oleh para sahabatnya.(silahkan baca

halaman selanjutnya). Tidak lain para sahabat mengambil prakarsa dan mengerjakan

nya berdasarkan pemikiran dan keyakinannya sendiri, bahwa yang dilakukan-nya itu

merupakan kebajikan yang dianjurkan oleh agama Islam dan secara umum diserukan

oleh Rasulullah saw. (lihat hadits yang lalu) begitu juga mereka berpedoman pada

firman Allah SWT. dalam surat Al-Hajj:77: ‘Hendaklah kalian berbuat kebajikan, agar

kalian memperoleh keberuntungan’.

Walaupun para sahabat berbuat amalan atas dasar prakarsa masing-masing, itu tidak

berarti setiap orang dapat mengambil prakarsa, karena agama Islam mempunyai

kaidah-kaidah dan pedoman-pedoman yang telah ditetapkan batas-batasnya. Amal

kebajikan yang prakarsanya diambil oleh para sahabat Nabi saw. berdasarkan ijtihad

dapat dipandang sejalan dengan sunnah Rasulullah saw. jika amal kebajikan itu

sesuai dan tidak bertentangan dengan syari’at. Jika menyalahi ketentuan syari’at

maka prakarsa itu tidak dapat dibenarkan dan harus ditolak !

Pada dasarnya semua amal kebajikan yang sejalan dengan tuntutan syari’at, tidak

bertentangan dengan Kitabullah dan Sunnah Rasulullah saw., dan tidak

mendatangkan madharat/akibat buruk, tidak dapat disebut Bid’ah menurut pengertian

istilah syara’. Nama yang tepat adalah Sunnah Hasanah, sebagaimana yang terdapat

dalam hadits Rasulullah saw. yang lalu.

Amal kebajikan seperti itu dapat disebut ‘Bid’ah’ hanya menurut pengertian bahasa,

karena apa saja yang baru ‘diadakan’ disebut dengan nama Bid’ah.

Ada orang berpegang bahwa istilah bid’ah itu hanya satu saja dengan berdalil sabda

Rasulullah saw. “Setiap bid’ah adalah sesat…” (“Kullu bid’atin dholalah”), serta tidak

ada istilah bid’ah hasanah, wajib dan sebagainya. Setiap amal yang dikategorikan

sebagai bid’ah, maka hukumya haram, karena bid’ah dalam pandangan mereka

adalah sesuatu yang haram dikerja-kan secara mutlak.

Sayangnya mereka ini tidak mau berpegang kepada hadits–hadits lain (keterangan

lebih mendetail baca halaman selanjutnya) yang membuktikan sikap Rasulullah saw.

yang membenarkan dan meridhoi berbagai amal kebajikan tertentu (yang baru
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'diadakan') yang dilakukan oleh para sahabat- nya yang sebelum dan sesudahnya

tidak ada perintah dari beliau saw.

Disamping itu banyak sekali amal kebajikan yang dikerjakan setelah wafatnya

Rasulullah saw. umpamanya oleh isteri Nabi saw, 'Aisyah ra, Khalifah 'Umar bin

Khattab serta para sahabat lainnya yang mana amalan-amalan ini tidak pernah

adanya petunjuk dari Rasulullah saw, dan mereka kategorikan atau ucapkan sendiri

sebagai amalan bid'ah (baca uraian selanjutnya), tetapi tidak ada satupun dari para

sahabat yang mengatakan bahwa sebutan bid'ah itu adalah otomatis haram, sesat

dan tidak ada kata bid'ah Selain haram.

Untuk mencegah timbulnya kesalah-fahaman mengenai kata Bid'ah itulah para Imam

dan ulama Fiqih memisahkan makna Bid'ah menjadi beberapa jenis, misalnya:

Menurut Imam Syafi'i tentang pemahaman bid'ah ada dua riwayat yang

menjelaskannya.

Pertama, riwayat Abu Nu'aim,

* : : esiss- : - 3: :: easiss-ie: , 9ueuieu.

‘Bid'ah itu ada dua macam, bid'ah terpuji dan bid'ah tercela. Bid'ah yang sesuai

dengan sunnah, maka itulah bid'ah yang terpuji sedangkan yang menyalahi sunnah,

maka dialah bid'ah yang tercela'.

Kedua, riwayat Al-Baihaqi dalam Manakib Imam Syafi'i:

: ; w : 2 9 : 2 : - 9 • 1 2 %i 81 % * o a, 2 * t 4. 3. 3 - ', 12 9 . .. (* 4 ° -

492 kel : au: ; ; ; : ; uus Ju4 -- u ,9u,2 &U4-J

% * , 3 : : 2 ° : . . . . t.4 - 2 . :t, <t . i. . . . . . . . . .

ia: : e4 : uts & u: Ju: S :J 3 -->i u:

'Perkara-perkara baru itu ada dua macam. Pertama, perkara-perkara baru yang

menyalahi Al-Qur'an, Hadits, Atsar atau lima'. Inilah bid'ah dholalah/ sesat. Kedua,

adalah perkara-perkara baru yang mengandung kebaikan dan tidak bertentangan

dengan salah satu dari yang disebutkan tadi, maka bid'ah yang seperti ini tidaklah

terCela'.

Menurut kenyataan memang demikian, ada bid'ah yang baik dan terpuji dan ada pula

bid'ah yang buruk dan tercela. Banyak sekali para Imam dan ulama pakar yang

sependapat dengan Imam Syafi'i itu. Bahkan banyak lagi yang menetapkan perincian

lebih jelas lagi seperti Imam Nawawi, Imam Ibnu Abdussalam, Imam Al-Qurafiy, Imam

Ibnul-’Arabiy, Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar dan lain-lain.

Ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa bid'ah itu adalah segala praktek baik

termasuk dalam ibadah ritual maupun dalam masalah muamalah, yang tidak pernah
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terjadi di masa Rasulullah saw. Meski namanya bid’ah, namun dari segi ketentuan

hukum syari’at,, hukumnya tetap terbagi menjadi lima perkara sebagaimana hukum

dalam fiqih. Ada bid’ah yang hukumnya haram, wajib, sunnah, makruh dan mubah.

Menurut Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam kitabnya Fathul Baari 4/318 sebagai berikut:

“Pada asalnya bid’ah itu berarti sesuatu yang diadakan dengan tanpa ada contoh yang

mendahului. Menurut syara’ bid’ah itu dipergunakan untuk sesuatu yang bertentangan

dengan sunnah, maka jadilah dia tercela. Yang tepat bahwa bid’ah itu apabila dia

termasuk diantara sesuatu yang dianggap baik menurut syara’, maka dia menjadi baik

dan jika dia termasuk diantara sesuatu yang dianggap jelek oleh syara’, maka dia

menjadi jelek. Jika tidak begitu, maka dia termasuk bagian yang mubah. Dan

terkadang bid’ah itu terbagi kepada hukum-hukum yang lima”.

Pendapat beliau ini senada juga yang diungkapkan oleh ulama-ulama pakar berikut ini

:

Jalaluddin as-Suyuthi dalam risalahnya Husnul Maqooshid fii ‘Amalil Maulid dan juga

dalam risalahnya Al-Mashoobih fii Sholaatit Taroowih; Az-Zarqooni dalam Syarah al

Muwattho’ ; Izzuddin bin Abdus Salam dalam Al-Qowaa’id; As-Syaukani dalam Nailul

Author ; Ali al Qoori’ dalam Syarhul Misykaat; Al-Qastholaani dalam Irsyaadus Saari

Syarah Shahih Bukhori, dan masih banyak lagi ulama lainnya yang senada dengan

Ibnu Hajr ini yang tidak saya kutip disini.

Ada golongan lagi yang menganggap semua bidáh itu dholalah/sesat dan tidak

mengakui adanya bidáh hasanah/mahmudah, tetapi mereka sendiri ada yang

membagi bidáh menjadi beberapa macam. Ada bidáh mukaffarah (bidáh kufur), bidáh

muharramah (bidáh haram) dan bidáh makruh (bidáh yang tidak disukai). Mereka tidak

menetapkan adanya bidáh mubah, seolah-olah mubah itu tidak termasuk ketentuan

hukum syariát, atau seolah-olah bidáh diluar bidang ibadah tidak perlu dibicarakan.

Sedangkan menurut catatan As-Sayyid Muhammad bin Alawy Al-Maliki Al-Hasani

(salah seorang ulama Mekkah) dalam makalahnya yang berjudul Haulal-Ihtifal Bil

Maulidin Nabawayyisy Syarif (Sekitar Peringatan Maulid Nabi Yang Mulia) bahwa

menurut ulama (diantaranya Imam Nawawi dalam Syarah Muslim jilid 6/154—pen.)

bid’ah itu dibagi menjadi lima bagian yaitu :

1. Bid’ah wajib; seperti menyanggah orang yang menyelewengkan agama, dan belajar

bahasa Arab, khususnya ilmu Nahwu bagi siapapun yang ingin memahami Qur’an dan

Hadits dengan baik dan benar.

2. Bid’ah mandub/baik; seperti membentuk ikatan persatuan kaum muslimin,

mengadakan sekolah-sekolah, mengumandangkan adzan diatas menara dan

memakai pengeras suara, berbuat kebaikan yang pada masa pertumbuhan Islam

belum pernah dilakukan.
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3. Bid’ah makruh; menghiasi masjid-masjid dengan hiasan-hiasan yang bukan pada

tempatnya, mendekorasikan kitab-kitab Al-Qur’an dengan lukisan-lukisan dan gambar

gambar yang tidak semestinya.

4. Bid’ah mubah; seperti menggunakan saringan (ayakan), memberi warna-warna

pada makanan (selama tidak mengganggu kesehatan), memakai kopyah, memakai

pakaian batik dan lain sebagainya.

5. Bid’ah haram; semua perbuatan yang tidak sesuai dengan dalil-dalil umum hukum

syari’at dan tidak mengandung kemaslahatan yang dibenarkan oleh syari’at.

Bila semua bid’ah (masalah yang baru) adalah dholalah/sesat atau haram, maka

sebagian amalan-amalan para sahabat serta para ulama yang belum pernah dilakukan

atau diperintahkan Rasulullah saw. semuanya dholalah atau haram, misalnya:

a). Pengumpulan ayat-ayat Al-Qur’an, penulisannya serta pengumpulannya

(kodifikasinya) sebagai Mushhaf (Kitab) yang dilakukan oleh sahabat Abubakar, Umar

bin Khattab dan Zaid bin Tsabit [ra] adalah haram. Padahal tujuan mereka untuk

menyelamatkan dan melestarikan keutuhan dan keautentikan ayat-ayat Allah. Mereka

khawatir kemungkinan ada ayat-ayat Al-Qur’an yang hilang karena orang-orang yang

menghafalnya meninggal.

b). Perbuatan khalifah Umar bin Khattab ra yang mengumpulkan kaum muslimin

dalam shalat tarawih berma’mum pada seorang imam adalah haram. Bahkan ketika

itu beliau sendiri berkata: ‘Ni’matul Bid’ah Hadzihi/Bid’ah ini sungguh nikmat’.

c). Pemberian gelar atau titel kesarjanaan seperti; doktor, drs dan sebagai- nya pada

universitas Islam adalah haram, yang pada zaman Rasulullah saw. cukup banyak para

sahabat yang pandai dalam belajar ilmu agama, tapi tak satupun dari mereka

memakai titel dibelakang namanya.

d). Mengumandangkan adzan dengan pengeras suara, membangun rumah sakit, panti

asuhan untuk anak yatim piatu, membangun penjara untuk mengurung orang yang

bersalah berbulan-bulan atau bertahun-tahun baik itu kesalahan kecil maupun besar

dan sebagainya adalah haram. Sebab dahulu orang yang bersalah diberi hukumannya

tidak harus dikurung dahulu.

e). Tambahan adzan sebelum khotbah Jum’at yang dilaksanakan pada zamannya

khalifah Usman ra. Sampai sekarang bisa kita lihat dan dengar pada waktu sholat

Jum’at baik di Indonesia, di masjid Haram Mekkah dan Madinah dan negara-negara

Islam lainnya. Hal ini dilakukan oleh khalifah Usman karena bertambah banyaknya

ummat Islam.

f). Menata ayat-ayat Al-Qur’an dan memberi titik pada huruf-hurufnya, memberi nomer

pada ayat-ayatnya. Mengatur juz dan rubu’nya dan tempat-tempat dimana dilakukan
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sujud tilawah, menjelaskan ayat Makkiyyah dan Madaniyyah pada kofsetiap surat dan

sebagainya.

g). Begitu juga masalah menyusun kekuatan yang diperintahkan Allah SWT. kepada

ummat Muhammad saw. Kita tidak terikat harus meneruskan cara-cara yang biasa

dilakukan oleh kaum muslimin pada masa hidupnya Nabi saw., lalu menolak atau

melarang penggunaan pesaw.at-pesaw.at tempur, tank-tank raksasa, peluru-peluru

kendali, raket-raket dan persenjataan modern lainnya.

Masih banyak lagi contoh-contoh bid’ah/masalah yang baru seperti mengada kan

syukuran waktu memperingati hari kemerdekaan, halal bihalal, memperingati hari

ulang tahun berdirinya sebuah negara atau pabrik dan sebagainya (pada waktu

memperingati semua ini mereka sering mengadakan bacaan syukuran), yang mana

semua ini belum pernah dilakukan pada masa hidup-nya Rasulullah saw. serta para

pendahulu kita dimasa lampau. Juga didalam manasik haji banyak kita lihat dalam hal

peribadatan tidak sesuai dengan zamannya Rasulullah saw. atau para sahabat dan

tabi’in umpamanya; pembangunan hotel-hotel disekitar Mina dan tenda-tenda yang

pakai full ac sehingga orang tidak akan kepanasan, nyenyak tidur, menaiki mobil yang

tertutup (beratap) untuk ke Arafat, Mina atau kelain tempat yang dituju untuk manasik

Haji tersebut dan lain sebagainya.

Sesungguhnya bid’ah (masalah baru) tersebut walaupun tidak pernah dilakukan pada

masa Nabi saw. serta para pendahulu kita, selama masalah ini tidak menyalahi

syari’at Islam, bukan berarti haram untuk dilakukan.

Kalau semua masalah baru tersebut dianggap bid’ah dholalah (sesat), maka akan

tertutup pintu ijtihad para ulama, terutama pada zaman sekarang teknologi yang

sangat maju sekali, tapi alhamdulillah pikiran dan akidah sebagian besar umat muslim

tidak sedangkal itu.

Sebagaimana telah penulis cantumkan sebelumnya bahwa para ulama diantaranya

Imam Syafi’i, Al-Izz bin Abdis Salam, Imam Nawawi dan Ibnu Katsir ra. serta para

ulama lainnya menerangkan: “Bid’ah/masalah baru yang diadakan ini bila tidak

menyalahi atau menyimpang dari garis-garis syari’at, semuanya mustahab

(dibolehkan) apalagi dalam hal kebaikan dan sejalan dengan dalil syar’i adalah bagian

dari agama”.

Semua amal kebaikan yang dilakukan para sahabat, kaum salaf sepeninggal

Rasulullah saw. telah diteliti para ulama dan diuji dengan Kitabullah, Sunnah

Rasulullah saw. dan kaidah-kaidah hukum syari’at. Dan setelah diuji ternyata baik,

maka prakarsa tersebut dinilai baik dan dapat diterima. Sebaliknya, bila setelah diuji

ternyata buruk, maka hal tersebut dinilai buruk dan dipandang sebagai bid’ah tercela.

Ibnu Taimiyyah dalam kitabnya Iqtidha’us Shiratil-Mustaqim banyak menyebutkan
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bentuk-bentuk kebaikan dan sunnah yang dilakukan oleh generasi-generasi yang

hidup pada abad-abad permulaan Hijriyyah dan zaman berikutnya. Kebajikan

kebajikan yang belum pernah dikenal pada masa hidupnya Nabi Muhammad saw. itu

diakui kebaikannya oleh Ibnu Taimiyyah. Beliau tidak melontarkan celaan terhadap

ulama-ulama terdahulu yang mensunnahkan kebajikan tersebut, seperti Imam Ahmad

bin Hanbal, Ibnu Abbas, Umar bin Khattab dan lain-lainnya.

Diantara kebajikan yang disebutkan oleh beliau dalam kitabnya itu ialah pendapat

Imam Ahmad bin Hanbal diantaranya : Mensunnahkan orang berhenti sejenak

disebuah tempat dekat gunung ’Arafah sebelum wukuf dipadang ‘Arafah bukannya

didalam masjid tertentu sebelum Mekkah, mengusap-usap mimbar Nabi saw. didalam

masjid Nabawi di Madinah, dan lain sebagainya.

Ibnu Taimiyyah membenarkan pendapat kaum muslimin di Syam yang mensunnahkan

shalat disebuah tempat dalam masjid Al-aqsha (Palestina), tempat khalifah Umar

dahulu pernah menunaikan sholat. Padahal sama sekali tidak ada nash mengenai

sunnahnya hal-hal tersebut diatas. Semua- nya hanyalah pemikiran atau ijtihad

mereka sendiri dalam rangka usaha memperbanyak kebajikan, hal mana kemudian

diikuti oleh orang banyak dengan i’tikad jujur dan niat baik. Meskipun begitu,

dikalangan muslimin pada masa itu tidak ada yang mengatakan: “Kalau hal-hal itu baik

tentu sudah diamalkan oleh kaum Muhajirin dan Anshar pada zaman sebelum-nya”.

(perkataan ini sering diungkapkan oleh golongan pengingkar).

Masalah-masalah serupa itu banyak disebut oleh Ibnu Taimiyyah dikitab Iqtidha ini,

antara lain soal tawassul (doá perantaran) yang dilakukan oleh isteri Rasulullah saw.

‘Aisyah ra. yaitu ketika ia membuka penutup makam Nabi saw. lalu sholat istisqa

(sholat mohon hujan) ditempat itu, tidak beberapa lama turunlah hujan di Madinah,

padahal tidak ada nash sama sekali mengenai cara-cara seperti itu. Walaupun itu hal

yang baru (bid’ah) tapi dipandang baik oleh kaum muslimin, dan tidak ada sahabat

yang mencela dan mengatakan bid’ah dholalah/sesat.

Sebuah hadits yang diketengahkan oleh Imam Bukhori dalam shohihnya juz 1

halaman 304 dari Siti ‘Aisyah ra., bahwasanya ia selalu sholat Dhuha, padahal Aisyah

ra. sendiri berkata bahwa ia tidak pernah menyaksikan Rasulullah saw. sholat dhuha.

Pada halaman 305 dibuku ini Imam Bukhori juga mengetengahkan sebuah riwayat

yang berasal dari Mujahid yang mengatakan: “Saya bersama Úrwah bin Zubair masuk

kedalam masjid Nabi saw.

Tiba-tiba kami melihat ‘Abdullah bin Zubair sedang duduk dekat kamar ‘Aisyah ra dan

banyak orang lainnya sedang sholat dhuha. Ketika hal itu kami tanyakan kepada

‘Abudllah bin Zubair (mengenai sholat dhuhaini) ia menjawab : “Bidáh”.

‘Aisyah ra seorang isteri Nabi saw. yang terkenal cerdas, telah mengatakan sendiri

bahwa dia sholat dhuha sedangkan Nabi saw. tidak mengamalkannya. Begitu juga
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‘Abdullah bin Umar (Ibnu Umar) mengatakan sholat dhuha adalah bid’ah, tetapi tidak

seorangpun yang mengatakan bahwa bid’ah itu bid’ah dholalah yang pelakunya akan

dimasukkan ke neraka!

Dengan demikian masalah baru yang dinilai baik dan dapat diterima ini disebut bid’ah

hasanah. Karena sesuatu yang diperbuat atau dikerjakan oleh isteri Nabi atau para

sahabat yang tersebut diatas bukan atas perintah Allah dan Rasul-Nya itu bisa disebut

bid’ah tapi sebagai bid’ah hasanah. Semuanya ini dalam pandangan hukum syari’at

bukan bid’ah melainkan sunnah mustanbathah yakni sunnah yang ditetapkan

berdasarkan istinbath atau hasil ijtihad.

Dalam makalah As-Sayyid Muhammad bin Alawiy Al-Maliki Al-Hasani yang berjudul

Haulal Ihtifal bil Mauliddin Nabawiyyisy Syarif tersebut disebutkan: Yang dikatakan

oleh orang fanatik (extrem) bahwa apa-apa yang belum pernah dilakukan oleh kaum

salaf, tidaklah mempunyai dalil bahkan tiada dalil sama sekali bagi hal itu. Ini bisa

dijawab bahwa tiap orang yang mendalami ilmu ushuluddin mengetahui bahwa Asy

Syar’i (Rasulullah saw.) menyebutnya bid’ahtul hadyi (bid’ah dalam menentukan

petunjuk pada kebenaran Allah dan Rasul-Nya) sunnah, dan menjanjikan pahala bagi

pelakunya.

Firman Allah SWT. ‘Dan hendaklah ada diantara kamu segolongan umat yang

menyeru kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang munkar, merekalah orang

orang yang beruntung’. (Ali Imran (3): 104).

Allah SWT. berfirman : ‘Hendaklah kalian berbuat kebaikan agar kalian memperoleh

keuntungan”. (Al-Hajj:77)

Abu Mas’ud (Uqbah) bin Amru Al-Anshory ra berkata; bersabda Rasulullah saw.;

فَاعِلُهُ(رواه ُ
ر

أَجْ ِثْـلُ
م فـَلَهُ َخيْرٍ عَلىَ َدلَّ َمنْ : اهللا.صَ. رَسُوْلُ قَالَ قَالَ: نْصَارِيُّ

األ
َعمْرُو

بنْ عُقْبَةُِ
(ر)

َمسْعُوْدِ أبِي وَعَنْ

(مسلم

‘Siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka ia mendapat pahala sama dengan

yang mengerjakannya’. ( HR.Muslim)

Dalam hadits riwayat Muslim Rasulullah saw. bersabda:

‘Barangsiapa menciptakan satu gagasan yang baik dalam Islam maka dia

memperoleh pahalanya dan juga pahala orang yang melaksanakannya dengan tanpa

dikurangi sedikitpun, dan barangsiapa menciptakan satu gagasan yang jelek dalam

Islam maka dia terkena dosanya dan juga dosa orang-orang yang mengamalkannya

dengan tanpa dikurangi sedikitpun”.

Masih banyak lagi hadits yang serupa/semakna diatas riwayat Muslim dari Abu
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Hurairah dan dari Ibnu Mas’udra.

Sebagian golongan memberi takwil bahwa yang dimaksud dengan kalimat sunnah

dalam hadits diatas adalah; Apa-apa yang telah ditetapkan oleh Rasulullah saw. dan

para Khulafa’ur Roosyidin, bukan gagasan-gagasan baik yang tidak terjadi pada masa

Rasulullah saw. dan Khulafa’ur Rosyidin. Yang lain lagi memberikan takwil bahwa

yang dimaksud dengan kalimat sunnah hasanah dalam hadits itu adalah; sesuatu

yang diada-adakan oleh manusia daripada perkara-perkara keduniaan yang

mendatangkan manfaat, sedangkan maksud sunnah sayyiah/buruk adalah sesuatu

yang diada-adakan oleh manusia daripada perkara-perkara keduniaan yang

mendatangkan bahaya dan kemudharatan.

Dua macam pembatasan mereka diatas ini mengenai makna hadits yang telah kami

kemukakan itu merupakan satu bentuk pembatasan hadits dengan tanpa dalil, karena

secara jelas hadits tersebut membenarkan adanya gagasan-gagasan kebaikan pada

masa kapanpun dengan tanpa ada pembatasan pada masa-masa tertentu. Juga

secara jelas hadits itu menunjuk kepada semua perkara yang diadakan dengan tanpa

ada contoh yang mendahului baik dia itu dari perkara-perkara dunia ataupun perkara

perkara agama!!

Kami perlu tambahkan mengenai makna atau keterangan hadits Rasulullah saw.

berikut ini:

“Hendaklah kalian berpegang pada sunnahku dan sunnah para Khalifah Rasyidun

sepeninggalku”. (HR.Abu Daud dan Tirmidzi).

Yang dimaksud sunnah dalam hadits itu adalah thariqah yakni jalan (baca keterangan

sebelumnya), cara atau kebijakan; dan yang dimaksud Khalifah Rasyidun ialah para

penerus kepemimpinan beliau yang lurus .Sebutan itu tidak terbatas berlaku bagi

empat Khalifah sepeninggal Rasulullah saw. saja, tetapi dapat diartikan lebih luas,

berdasarkan makna Hadits yang lain : “Para ulama adalah ahli-waris para Nabi “.

Dengan demikian hadits itu dapat berarti dan berlaku pula para ulama dikalangan

kaum muslimin berbagai zaman, mulai dari zaman kaum Salaf (dahulu), zaman kaum

Tabi’in, Tabi’it-Tabi’in dan seterusnya; dari generasi ke generasi, mereka adalah Ulul

amri yang disebut dalam Al-Qur’an surat An-Nisa : 63 : “Sekiranya mereka

menyerahkan (urusan itu) kepada Rasulullah dan Ulul-amri (orang-orang yang

mengurus kemaslahatan ummat) dari mereka sendiri, tentulah orang-orang yang ingin

mengetahui kebenarannya (akan dapat) mengetahui dari mereka (ulul-amri)”.

Para alim-ulamabukan kaum awamyang mengurus kemaslahatan ummat Islam,

khususnya dalam kehidupan beragama. Sebab, mereka itulah yang mengetahui

ketentuan-ketentuan dan hukum-hukum agama. Ibnu Mas’ud ra. menegaskan : “Allah

telah memilih Muhammad saw. (sebagai Nabi dan Rasulullah) dan telah pula memilih

sahabat-sahabatnya. Karena itu apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin, baik
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pula dalam pandangan Allah “ . Demikian yang diberitakan oleh Imam Ahmad bin

Hanbal didalam Musnad-nya dan dinilainya sebagai hadits Hasan (hadits baik).

Dengan pengertian penakwilan kalimat sunnah dalam hadits diatas yang salah ini

golongan tertentu ini dengan mudah membawa keumuman hadits kullu bid’atin

dholalah (semua bid’ah adalah sesat) terhadap semua perkara baru, baik yang

bertentangan dengan nash dan dasar-dasar syari’at maupun yang tidak. Berarti

mereka telah mencampur-aduk kata bid’ah itu antara penggunaannya yang syar’i dan

yang lughawi (secara bahasa) dan mereka telah terjebak dengan ketidak pahaman

bahwa keumuman yang terdapat pada hadits hanyalah terhadap bid’ah yang syar’i

yaitu setiap perkara baru yang bertentangan dengan nash dan dasar syari’at. Jadi

bukan terhadap bid’ah yang lughawi yaitu setiap perkara baru yang diadakan dengan

tanpa adanya contoh.

Bid’ah lughawi inilah yang terbagi dua yang pertama adalah mardud yaitu perkara baru

yang bertentangan dengan nash dan dasar-dasar syari’at dan inilah yang disebut

bid’ah dholalah, sedangkan yang kedua adalah kepada yang maqbul yaitu perkara

baru yang tidak bertentangan dengan nash dan dasar-dasar syari’at dan inilah yang

dapat diterima walaupun terjadinya itu pada masa-masa dahulu/pertama atau

sesudahnya.

Barangsiapa yang memasukkan semua perkara baru yang tidak pernah dikerjakan

oleh Rasulullah saw., para sahabat dan mereka yang hidup pada abad-abad pertama

itu kedalam bid’ah dholalah, maka dia haruslah mendatangkan terlebih dahulu nash

nash yang khos (khusus) untuk masalah yang baru itu maupun yang ‘am (umum),

agar yang demikian itu tidak bercampur-aduk dengan bid’ah yang maqbul berdasarkan

penggunaannya yang lughawi. Karena tuduhan bid’ah dholalah pada suatu amalan

sama halnya dengan tuduhan mengharamkan amalan tersebut.

Kalau kita baca hadits dan firman Ilahi dibuku ini, kita malah diharuskan sebanyak

mungkin menjalankan ma’ruf (kebaikan) yaitu semua perbuatan yang mendekatkan

kita kepada Allah SWT. dan menjauhi yang mungkar (keburukan) yaitu semua

perbuatan yang menjauhkan kita dari pada-Nya agar kita memperoleh keuntungan

(pahala dan kebahagian didunia maupun diakhirat kelak). Begitupun juga orang yang

menunjukkan kepada kebaikan tersebut akan diberi oleh Allah SWT. pahala yang

sama dengan orang yang mengerjakannya.

Apakah kita hanya berpegang pada satu hadits yang kalimatnya: semua bid’ah

dholalah dan kita buang ayat ilahi dan hadits-hadits yang lain yang menganjurkan

manusia selalu berbuat kepada kebaikan? Sudah tentu Tidak! Yang benar ialah bahwa

kita harus berpegang pada semua hadits yang telah diterima kebenarannya oleh

jumhurul-ulama serta tidak hanya melihat tekstual kalimatnya saja tapi memahami

makna dan motif setiap ayat Ilahi dan sunnah Rasulullah saw. sehingga ayat ilahi dan
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sunnah ini satu sama lain tidak akan berlawanan maknanya.

Berbuat kebaikan itu sangat luas sekali maknanya bukan hanya masalah peribadatan

saja. Termasuk juga kebaikan adalah hubungan baik antara sesama manusia

(toleransi) baik antara sesama muslimin maupun antara muslim dan non-muslim (yang

tidak memerangi kita), antara manusia dengan hewan, antara manusia dan alam

semesta. Sebagaimana para ulama pakar Islam klasik pendahulu kita sudah

menegaskan bahwa pelanggaran hak asasi manusia tidak akan diampuni kecuali oleh

orang yang bersangkutan, sementara hak asasi Tuhan diurus oleh diri-Nya sendiri.

Manusia manapun tidak pernah diperkenankan membuat klaim-klaim yang dianggap

mewakili hak Tuhan. Dalam konsep tauhid, Allah lebih dari mampu untuk melindungi

hak-hak pribadi-Nya. Karena itu, kita harus berhati-hati untuk tidak melanggar hak-hak

asasi manusia. Dalam Islam, Tuhan sendiri pun tidak akan mengampuni pelanggaran

terhadap hak asasi orang lain, kecuali yang bersangkutan telah memberi maaf.

4.1.5 5. Contoh-contoh bid’ah yang diamalkan para sahabat

Marilah kita sekarang rujuk hadits-hadits Rasulullah saw. mengenai amal kebaikan

yang dilakukan oleh para sahabat Nabi saw. atas prakarsa mereka sendiri, bukan

perintah Allah SWT. atau Nabi saw., dan bagaimana Rasulullah saw. menanggapi

masalah itu. Insya Allah dengan adanya beberapa hadits ini para pembaca cukup jelas

bahwa semua hal-hal yang baru (bid’ah) yang sebelum atau sesudahnya tidak pernah

diamalkan, diajarkan atau diperintah-kan oleh Rasulullah saw. selama hal ini tidak

merubah dan keluar dari garis-garis yang ditentukan syari’at itu adalah boleh

diamalkan apalagi dalam bidang kebaikan itu malah dianjurkan oleh agama dan

mendapat pahala.

1. Hadits dari Abu Hurairah: “Rasulullah saw. bertanya pada Bilal raseusai

sholat Shubuh : ‘Hai Bilal, katakanlah padaku apa yang paling engkau

harapkan dari amal yang telah engkau perbuat, sebab aku mendengar

suara terompahmu didalam surga’. Bilal menjawab : Bagiku amal yang

paling kuharapkan ialah aku selalu suci tiap waktu (yakni selalu dalam

keadaan berwudhu) siang-malam sebagaimana aku menunaikan shalat

“. (HR Bukhori, Muslim dan Ahmad bin Hanbal).

Dalam hadits lain yang diketengahkan oleh Tirmidzi dan disebutnya sebagai hadits

hasan dan shohih, oleh Al-Hakim dan Ad-Dzahabi yang mengakui juga sebagai hadits

shohih ialah Rasulullah saw. meridhoi prakarsa Bilal yang tidak pernah meninggalkan

sholat dua rakaat setelah adzan dan pada tiap saat wudhu’nya batal, dia segera

mengambil air wudhu dan sholat dua raka’at demi karena Allah SWT. (lillah).

Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam kitab Al-Fath mengatakan: Dari hadits tersebut dapat
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diperoleh pengertian, bahwa ijtihad menetapkan waktu ibadah diperbolehkan. Apa

yang dikatakan oleh Bilal kepada Rasulullah saw.adalah hasil istinbath (ijtihad)-nya

sendiri dan ternyata dibenarkan oleh beliau saw. (Fathul Bari jilid 111/276).

1. Hadits lain berasal dari Khabbab dalam Shahih Bukhori mengenai

perbuatan Khabbab shalat dua rakaat sebagai pernyataan sabar (bela

sungkawa) disaat menghadapi orang muslim yang mati terbunuh.

(Fathul Bari jilid 8/313).

Dua hadits tersebut kita mengetahui jelas, bahwa Bilal dan Khabbab telah menetapkan

waktu-waktu ibadah atas dasar prakarsanya sendiri-sendiri. Rasulullah saw. tidak

memerintahkan hal itu dan tidak pula melakukannya, beliau hanya secara umum

menganjurkan supaya kaum muslimin banyak beribadah. Sekalipun demikian beliau

saw. tidak melarang, bahkan membenarkan prakarsa dua orang sahabat itu.

1. Hadits riwayat Imam Bukhori dalam shohihnya II :284, hadits berasal

dari Rifa’ah bin Rafi’ az-Zuraqi yang menerangkan bahwa:

“Pada suatu hari aku sesudah shalat dibelakang Rasulullah saw. Ketika berdiri (I’tidal)

sesudah ruku’ beliau saw. mengucapkan ‘sami’allahu liman hamidah’. Salah seorang

yang ma’mum menyusul ucapan beliau itu dengan berdo’a: ‘Rabbana lakal hamdu

hamdan katsiiran thayyiban mubarakan fiihi’ (Ya Tuhan kami, puji syukur sebanyak

banyaknya dan sebaik-baiknya atas limpahan keberkahan-Mu). Setelah shalat

Rasulullah saw. bertanya : ‘Siapa tadi yang berdo’a?’. Orang yang bersangkutan

menjawab: Aku, ya Rasul-Allah. Rasulullah saw. berkata: ‘Aku melihat lebih dari 30

malaikat ber-rebut ingin mencatat do’a itu lebih dulu’“.

Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Al-Fath II:287 mengatakan: ‘ Hadits tersebut dijadikan

dalil untuk membolehkan membaca suatu dzikir dalam sholat yang tidak diberi contoh

oleh Nabi saw. (ghair ma’tsur) jika ternyata dzikir tersebut tidak bertolak belakang atau

bertentangan dengan dzikir yang ma’tsurdicontohkan langsung oleh Nabi Muhammad

saw.. Disamping itu, hadits tersebut mengisyaratkan bolehnya mengeraskan suara

bagi makmum selama tidak mengganggu orang yang ada didekatnya…’.

Al-Hafidh dalam Al-Fath mengatakan bahwa hadits tersebut menunjukkan juga

diperbolehkannya orang berdo’a atau berdzikir diwaktu shalat selain dari yang sudah

biasa, asalkan maknanya tidak berlawanan dengan kebiasa-an yang telah ditentukan

(diwajibkan). Juga hadits itu memperbolehkan orang mengeraskan suara diwaktu

shalat dalam batas tidak menimbulkan keberisikan.

Lihat pula kitab Itqan Ash-Shan’ah Fi Tahqiq untuk mengetahui makna al-bid’ah

karangan Imam Muhaddis Abdullah bin Shiddiq Al-Ghimary untuk mengetahui makna

al-bid’ah
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1. Hadits serupa diatas yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Anas bin

Malik ra. “Seorang dengan terengah-engah (Hafazahu Al-Nafs) masuk

kedalam barisan (shaf). Kemudian dia mengatakan (dalam sholatnya)

al-hamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi (segala puji

hanya bagi Allah dengan pujian yang banyak, bagus dan penuh berkah).

Setelah Rasulullah saw. selesai dari sholatnya, beliau bersabda :

‘Siapakah diantara- mu yang mengatakan beberapa kata (kalimat)

(tadi)’ ? Orang-orang diam. Lalu beliau saw. bertanya lagi: ‘Siapakah

diantaramu yang mengatakannya ? Sesungguhnya dia tidak

mengatakan sesuatu yang percuma’. Orang yang datang tadi berkata:

‘Aku datang sambil terengah-engah (kelelahan) sehingga aku

mengatakannya’. Maka Rasulullah saw. bersabda: ‘Sungguh aku

melihat dua belas malaikat memburunya dengan cepat, siapakah

diantara mereka (para malaikat) yang mengangkatkannya (amalannya

ke Hadhirat Allah)“. (Shohih Muslim 1:419).

1. Dalam Kitabut-Tauhid Al-Bukhori mengetengahkan sebuah hadits dari

‘Aisyah ra. yang mengatakan: “Pada suatu saat Rasulullah saw.

menugas- kan seorang dengan beberapa temannya ke suatu daerah

untuk menangkal serangan kaum musyrikin. Tiap sholat berjama’ah,

selaku imam ia selalu membaca Surat Al-Ikhlas di samping Surah

lainnya sesudah Al-Fatihah. Setelah mereka pulang ke Madinah,

seorang diantaranya memberitahukan persoalan itu kepada Rasulullah

saw. Beliau saw.menjawab : ‘Tanyakanlah kepadanya apa yang

dimaksud’. Atas pertanyaan temannya itu orang yang bersangkutan

menjawab : ‘Karena Surat Al-Ikhlas itu menerangkan sifat ar-Rahman,

dan aku suka sekali membacanya’. Ketika jawaban itu disampaikan

kepada Rasulullah saw. beliau berpesan : ‘Sampaikan kepadanya

bahwa Allah menyukainya’“.

Apa yang dilakukan oleh orang tadi tidak pernah dilakukan dan tidak pernah

diperintahkan oleh Rasulullah saw. Itu hanya merupakan prakarsa orang itu sendiri.

Sekalipun begitu Rasulullah saw. tidak mempersalahkan dan tidak pula mencelanya,

bahkan memuji dan meridhoinya dengan ucapan “Allah menyukainya”.

1. Bukhori dalam Kitabus Sholah hadits yang serupa diatas dari Anas bin

Malik yang menceriterakan bahwa: “Beberapa orang menunaikan shalat

dimasjid Quba. Orang yang mengimami shalat itu setelah membaca

surah Al-Fatihah dan satu surah yang lain selalu menambah lagi

dengan surah Al-Ikhlas. Dan ini dilakukannya setiap rakaat. Setelah

shalat para ma’mum menegurnya: Kenapa anda setelah baca Fatihah

dan surah lainnya selalu menambah dengan surah Al-Ikhlas? Andakan

bisa memilih surah yang lain dan meninggalkan surah Al-Ikhlas atau
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membaca surah Al-Ikhlas tanpa membaca surah yang lain ! Imam

tersebut menjawab : Tidak !, aku tidak mau meninggalkan surah Al

Ikhlas kalau kalian setuju, aku mau mengimami kalian untuk seterusnya

tapi kalau kalian tidak suka aku tidak mau meng-imami kalian. Karena

para ma’mum tidak melihat orang lain yang lebih baik dan utama dari

imam tadi mereka tidak mau diimami oleh orang lain. Setiba di Madinah

mereka menemui Rasulullah saw. dan menceriterakan hal tersebut

pada beliau. Kepada imam tersebut Rasulullah saw. bertanya: ‘Hai,

fulan, apa sesungguhnya yang membuatmu tidak mau menuruti

permintaan teman-temanmu dan terus menerus membaca surat Al

Ikhlas pada setiap rakaat’? Imam tersebut menjawab: ‘Ya Rasulullah,

aku sangat mencintai Surah itu’. Beliau saw. berkata: ‘Kecintaanmu

kepada Surah itu akan memasukkan dirimu ke dalam surga’“..

Mengenai makna hadits ini Imam Al-Hafidh dalam kitabnya Al-Fath mengatakan

antara lain; ‘Orang itu berbuat melebihi kebiasaan yang telah ditentukan karena

terdorong oleh kecintaannya kepada surah tersebut. Namun Rasulullah saw.

menggembirakan orang itu dengan pernyataan bahwa ia akan masuk surga. Hal ini

menunjukkan bahwa beliau saw. meridhainya’.

Imam Nashiruddin Ibnul Munir menjelaskan makna hadits tersebut dengan

menegaskan : ‘Niat atau tujuan dapat mengubah kedudukan hukum suatu perbuatan’.

Selanjutnya ia menerangkan; ‘Seumpama orang itu menjawab dengan alasan karena

ia tidak hafal Surah yang lain, mungkin Rasulullah saw. akan menyuruhnya supaya

belajar menghafal Surah-surah selain yang selalu dibacanya berulang-ulang. Akan

tetapi karena ia mengemukakan alasan karena sangat mencintai Surah itu (yakni Al

Ikhlas), Rasulullah saw. dapat membenarkannya, sebab alasan itu menunjukkan niat

baik dan tujuan yang sehat’.

Lebih jauh Imam Nashiruddin mengatakan ; ‘Hadits tersebut juga menunjukkan, bahwa

orang boleh membaca berulang-ulang Surah atau ayat-ayat khusus dalam Al-Qur’an

menurut kesukaannya. Kesukaan demikian itu tidak dapat diartikan bahwa orang yang

bersangkutan tidak menyukai seluruh isi Al-Qur’an atau meninggalkannya’.

Menurut kenyataan, baik para ulama zaman Salaf maupun pada zaman-zaman

berikutnya, tidak ada yang mengatakan perbuatan seperti itu merupa-kan suatu bid’ah

sesat, dan tidak ada juga yang mengatakan bahwa perbuat-an itu merupakan sunnah

yang tetap. Sebab sunnah yang tetap dan wajib dipertahankan serta dipelihara baik

baik ialah sunnah yang dilakukan dan diperintahkan oleh Rasulullah saw. Sedangkan

sunnah-sunnah yang tidak pernah dijalankan atau diperintahkan oleh Rasulullah saw.

bila tidak keluar dari ketentuan syari’at dan tetap berada didalam kerangka amal

kebajikan yang diminta oleh agama Islam itu boleh diamalkan apalagi dalam

persoalan berdzikir kepada Allah SWT.
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1. Al-Bukhori mengetengahkan sebuah hadits tentang Fadha’il

(keutamaan) Surah Al-Ikhlas berasal dari Sa’id Al-Khudriy ra. yang

mengatakan, bahwa ia mendengar seorang mengulang-ulang bacaan

Qul huwallahu ahad…. Keesokan harinya ia ( Sa’id Al-Khudriy ra)

memberitahukan hal itu kepada Rasulullah saw., dalam keadaan orang

yang dilaporkan itu masih terus mengulang-ulang bacaannya.

Menanggapi laporan Sa’id itu Rasulullah saw.berkata : ‘Demi Allah yang

nyawaku berada ditanganNya, itu sama dengan membaca sepertiga

Qur’an’.

Imam Al-Hafidh mengatakan didalam Al-Fathul-Bari; bahwa orang yang disebut dalam

hadits itu ialah Qatadah bin Nu’man. Hadits tersebut diriwayat-kan oleh Ahmad bin

Tharif dari Abu Sa’id, yang mengatakan, bahwa sepanjang malam Qatadah bin

Nu’man terus-menerus membaca Qul huwallahu ahad, tidak lebih. Mungkin yang

mendengar adalah saudaranya seibu (dari lain ayah), yaitu Abu Sa’id yang tempat

tinggalnya berdekatan sekali dengan Qatadah bin Nu’man. Hadits yang sama

diriwayatkan juga oleh Malik bin Anas, bahwa Abu Sa’id mengatakan: ‘Tetanggaku

selalu bersembahyang di malam hari dan terus-menerus membaca Qul huwallahu

ahad’.

1. Ashabus-Sunan, Imam Ahmad bin Hanbal dan Ibnu Hibban dalam

Shohih-nya meriwayatkan sebuah hadits berasal dari ayah Abu

Buraidah yang menceriterakan kesaksiannya sendiri sebagai berikut:

‘Pada suatu hari aku bersama Rasulullah saw. masuk kedalam masjid

Nabawi (masjid Madinah). Didalamnya terdapat seorang sedang

menunaikan sholat sambil berdo’a; Ya Allah, aku mohon kepada-Mu

dengan bersaksi bahwa tiada tuhan selain Engkau. Engkaulah Al-Ahad,

As-Shamad, Lam yalid walam yuulad walam yakullahu kufuwan ahad’.

Mendengar do’a itu Rasulullah saw. bersabda; ‘Demi Allah yang

nyawaku berada di tangan-Nya, dia mohon kepada Allah dengan Asma

Nya Yang Maha Besar, yang bila dimintai akan memberi dan bila orang

berdo’a kepada-Nya Dia akan menjawab’.

Tidak diragukan lagi, bahwa do’a yang mendapat tanggapan sangat meng

gembirakan dari Rasulullah saw. itu disusun atas dasar prakarsa orang yang berdo’a

itu sendiri, bukan do’a yang diajarkan atau diperintahkan oleh Rasulullah saw.

kepadanya. Karena susunan do’a itu sesuai dengan ketentu- an syari’at dan

bernafaskan tauhid, maka beliau saw. menanggapinya dengan baik, membenarkan

dan meridhoinya.

1. Hadits dari Ibnu Umar katanya; “Ketika kami sedang melakukan shalat

bersama Nabi saw. ada seorang lelaki dari yang hadir yang

mengucapkan ‘Allahu Akbaru Kabiiran Wal Hamdu Lillahi Katsiiran Wa
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Subhaanallahi Bukratan Wa Ashiila’. Setelah selesai sholatnya, maka

Rasulullah saw. bertanya; ‘Siapakah yang mengucapkan kalimat

kalimat tadi? Jawab sese- orang dari kaum; Wahai Rasulullah, akulah

yang mengucapkan kalimat-kalimat tadi. Sabda beliau saw.; ‘Aku

sangat kagum dengan kalimat-kalimat tadi sesungguhnya langit telah

dibuka pintu-pintunya karenanya’. Kata Ibnu Umar: Sejak aku

mendengar ucapan itu dari Nabi saw. maka aku tidak pernah

meninggalkan untuk mengucapkan kalimat-kalimat tadi.” (HR. Muslim

dan Tirmidzi). As-Shan’ani ‘Abdurrazzaq juga mengutipnya dalam Al

Mushannaf.

Demikianlah bukti yang berkaitan dengan pembenaran dan keridhaan Rasulullah saw.

terhadap prakarsa-prakarsa baru yang berupa do’a-do’a dan bacaan surah di dalam

sholat, walaupun beliau saw. sendiri tidak pernah melakukannya atau

memerintahkannya. Kemudian Ibnu Umar mengamalkan hal tersebut bukan karena

anjuran dari Rasulullah saw. tapi karena mendengar jawaban beliau saw. mengenai

bacaan itu.

Yang lebih mengherankan lagi ialah ada golongan yang bependapat lebih jauh lagi

yaitu menganggap do’a qunut waktu sholat shubuh sebagai bid’ah. Padahal do’a

tersebut berasal dari hadits Rasulullah saw. sendiri yang diriwayatkan oleh Abu Daud,

Turmudzi, Nasa’i dan selain mereka dari Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib kw. juga oleh

Al Baihaqi dari Ibnu Abbas.

Sedangkan waktu dan tempat berdirinya untuk membaca do’a qunut pada waktu

sholat Shubuh, ini juga berdasarkan hadits-hadits yang diketengahkan oleh Anas bin

Malik; Awam bin Hamzah; Abdullah bin Ma’qil; Barra’ (ra) yang diriwayatkan oleh

sekolompok huffaz dan mereka juga ikut menshahih-kannya serta para ulama lainnya

diantaranya Hafiz Abu Abdillah Muhammad Ali al-Bakhi, Al Hakim Abu Abdillah, Imam

Muslim, Imam Syafi’i, Imam Baihaqi dan Daraquthni dan lain lain).

Bagaimana mungkin do’a qunut yang berasal dari Nabi saw. tersebut dikatakan bid’ah

sedangkan tambahan-tambahan kalimat dalam sholat yang tersebut diatas atas

prakarsanya para sahabat sendiri tidak dipersalahkan oleh Nabi saw. malah diridhoi

dan diberi kabar gembira bagi yang membaca nya ?

1. Hadits dari Abu Sa’id al-Khudri tentang Ruqyah yakni sistem

pengobatan dengan jalan berdo’a kepada Allah SWT. atau dengan

jalan bertabarruk pada ayat-ayat Al-Qur’an. Sekelompok sahabat Nabi

saw. yang sempat singgah pada pemukiman suku arab badui sewaktu

mereka dalam perjalanan. Karena sangat lapar mereka minta pada

orang-orang suku tersebut agar bersedia untuk menjamu mereka. Tapi

permintaan ini ditolak. Pada saat itu kepala suku arab badui itu disengat
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binatang berbisa sehingga tidak dapat jalan. Karena tidak ada orang

dari suku tersebut yang bisa mengobatinya, akhirnya mereka mendekati

sahabat

Nabi seraya berkata: Siapa diantara kalian yang bisa mengobati kepala suku kami

yang disengat binatang berbisa? Salah seorang sahabat sanggup menyembuhkannya

tapi dengan syarat suku badui mau memberikan makanan pada mereka. Hal ini

disetujui oleh suku badui tersebut. Maka sahabat Nabi itu segera mendatangi kepala

suku lalu membacakannya surah al-Fatihah, seketika itu juga dia sembuh dan

langsung bisa berjalan. Maka segeralah diberikan pada para sahabat beberapa ekor

kambing sesuai dengan perjanjian. Para sahabat belum berani membagi kambing itu

sebelum menghadap Rasulullah saw. Setiba dihadapan Rasulullah saw., mereka

menceriterakan apa yang telah mereka lakukan terhadap kepala suku itu. Rasulullah

saw. bertanya ; ‘Bagaimana engkau tahu bahwa surah al-Fatihah itu dapat

menyembuhkan’? Rasulullah saw. membenarkan mereka dan ikut memakan sebagian

dari daging kambing tersebut“. (HR.Bukhori)

1. Abu Daud, At-Tirmudzi dan An-Nasa’i mengetengahkan sebuah riwayat

hadits berasal dari paman Kharijah bin Shilt yang mengatakan; “Pada

suatu hari ia melihat banyak orang bergerombol dan ditengah-tengah

mereka terdapat seorang gila dalam keadaan terikat dengan rantai besi.

Kepada paman Kharijah itu mereka berkata: ‘Anda tampaknya datang

membawa kebajikan dari orang itu (yang dimaksud Rasulullah saw.),

tolonglah sembuhkan orang gila ini’. Paman Kharijah kemudian dengan

suara lirih membaca surat Al-Fatihah, dan ternyata orang gila itu

menjadi sembuh”. (Hadits ini juga diketengahkan oleh Al-Hafidh

didalam Al-Fath)

Masih banyak hadits yang meriwayatkan amal perbuatan para sahabat atas dasar

prakarsa dan ijtihadnya sendiri yang tidak dijalani serta dianjurkan oleh Rasulullah

saw. Semuanya itu diridhoi oleh Rasulullah saw. dan beliau memberi kabar gembira

pada mereka. Amalan-amalan tersebut juga tidak diperintah atau dianjurkan oleh

Rasulullah saw. sebelum atau sesudahnya. Karena semua itu bertujuan baik, tidak

melanggar syariát maka oleh Nabi saw. diridhoi dan mereka diberi kabar gembira.

Perbuatan-perbuatan tersebut dalam pandangan syari’at dinamakan sunnah

mustanbathah yakni sunnah yang ditetapkan berdasarkan istinbath atau hasil ijtihad.

Dengan demikian hadits-hadits diatas bisa dijadikan dalil untuk setiap amal kebaik- an

selama tidak keluar dari garis-garis yang ditentukan syari’at Islam itu mustahab/baik

hukumnya, apalagi masalah tersebut bermanfaat bagi masyarakat muslim khususnya

malah dianjurkan oleh agama.

Kalau kita teliti hadits-hadits diatas tersebut banyak yang berkaitan dengan masalah

shalat yaitu suatu ibadah pokok dan terpenting dalam Islam. Sebagaimana Rasulullah
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saw. telah bersabda:

البخاري (رواه ي
أصَلِ رَأيـْتُمُوْنِي ا

◌ُوْاكَمَ
ُ
صَل

‘Hendaklah kamu sholat sebagaimana kalian melihat akusholat’. (HR Bukhori).

Sekalipun demikian beliau saw. dapat membenarkan dan meridhoi tambahan

tambahan tertentu yang berupa do’a dan bacaan surah atas prakarsa mereka itu.

Karena beliau saw. memandang do’a dan bacaan surah tersebut diatas tidak keluar

dari batas-batas yang telah ditentukan oleh syari’at dan juga bernafaskan tauhid. Bila

ijtihad dan amalan para sahabat itu melanggar dan merubah hukum-hukum yang telah

ditentukan oleh syari’at, pasti akan ditegur dan dilarang oleh Rasulullah saw.

Mungkin ada orang yang bertanya-tanya lagi; Bagaimanakah pendapat orang tentang

penetapan sesuatu yang disebut sunnah atau mustahab, yaitu penetapan yang

dilakukan oleh masyarakat muslimin pada abad pertama Hijriyah, padahal apa yang

dikatakan sunnah atau mustahab itu tidak pernah dikenal pada zaman hidupnya Nabi

saw.?

Memang benar, bahwa masyarakat yang hidup pada zaman abad pertama Hijriyah

dan generasi berikutnya, banyak menetapkan hal-hal yang bersifat mustahab dan

baik. Pada masa itu banyak sekali para ulama yang menurut kesanggupannya

masing-masing dalam menguasai ilmu pengetahuan, giat melakukan ijtihad (studi

mendalam untuk mengambil kesimpulan hukum) dan menetapkan suatu cara yang

dipandang baik atau mustahab.

Untuk menerangkan hal ini baiklah kita ambil contoh yang paling mudah dipahami dan

yang pada umumnya telah dimengerti oleh kaum muslimin, yaitu soal kodifikasi

(pengitaban) ayat-ayat suci Al-Qur’an, sebagaimana yang telah kita kenal sekarang

ini. Para sahabat Nabi saw. sendiri pada masa-masa sepeninggal beliau saw.

berpendapat bahwa pengkodifikasian ayat-ayat suci Al-Qur’an adalah bid’ah sayyiah.

Mereka khawatir kalau-kalau pengkodifikasian itu akan mengakibatkan rusaknya

kemurnian agama Allah SWT., Islam. ‘Umar bin Khattab ra. sendiri sampai merasa

takut kalau-kalau dikemudian hari ayat-ayat Al-Qur’an akan lenyap karena wafatnya

para sahabat Nabi saw. yang hafal ayat-ayat Al-Qur’an.

Ia mengemukakan kekhawatirannya itu kepada Khalifah Abu Bakra ra. dan

mengusulkan supaya Khalifah memerintahkan pengitaban ayat-ayat Al-Qur’an. Tetapi

ketika itu Khalifah Abu Bakar menolak usul ‘Umar dan berkata kepada ‘Umar;

Bagaimana mungkin aku melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh Rasulullah

saw.? ‘Umar bin Khattab ra. menjawab; Itu merupakan hal yang baik. Namun, tidak

berapa lama kemudian Allah SWT. membukakan pikiran Khalifah Abu Bakar ra seperti

yang dibukakan lebih dulu pada pikiran ‘Umar bin Khattab ra, dan akhirnya

bersepakatlah dua orang sahabat Nabi itu untuk mengitabkaan ayat-ayat Al-Qur’an.
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Khalifah Abu Bakar memanggil Zaid bin Tsabit dan diperintahkan supaya melaksana

kan pengitabatan ayat-ayat Al-Qur’an itu. Zaid bin Tsabit ra. juga menjawab kepada

Abu Bakar; Bagaimana mungkin aku melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh

Rasulullah saw.? Abu Bakar menjawab kepadanya; Itu pekerjaan yang baik! Untuk

lebih detail keterangannya silahkan membaca riwayat hadits ini yang dikemukakan

oleh Imam Bukhori dalam Shohih-nya juz 4 halaman 243 mengenai pembukuan ayat

ayat suci Al-Qur’an.

Jelaslah sudah, baik Abu Bakar, ‘Umar maupun Zaid bin Tsabit [ra] pada masa itu

telah melakukan suatu cara yang tidak pernah dikenal pada waktu Rasulullah saw.

masih hidup. Bahkan sebelum melakukan pengitaban Al-Qur’an itu Khalifah Abu

Bakar dan Zaid bin Tsabit sendiri masing-masing telah menolak lebih dulu, tetapi

akhirnya mereka dibukakan dadanya oleh Allah saw. sehingga dapat menyetujui dan

menerima baik prakarsa ‘Umar bin Khattab ra. Demikianlah contoh suatu amalan yang

tidak pernah dikenal pada zaman hidupnya Nabi saw.

Secara umum bid’ah adalah sesat karena berada diluar perintah Allah SWT. dan

Rasul-Nya. Akan tetapi banyak kenyataan membuktikan, bahwa Nabi saw.

membenarkan dan meridhoi banyak persoalan yang telah kami kemuka kan yang

berada diluar perintah Allah dan perintah beliau saw. Hadits-hadits diatas itu

mengisyaratkan adanya bid’ah hasanah, karena Rasulullah saw. membenarkan serta

meridhoi atas kata-kata tambahan dalam sholat dan semua bentuk kebajikan yang

diamalkan para sahabat walaupun Nabi saw. belum menetapkan atau memerintahkan

amalan-amalan tersebut. Begitu juga prakarsa para sahabat diatas setelah wafatnya

beliau saw.

Darisini kita bisa ambil kesimpulan bahwa semua bentuk amalan-amalan, baik itu

dijalankan atau tidak pada masa Rasulullah saw. atau zaman dahulu setelah zaman

Nabi saw. yang tidak melanggar syariát serta mempunyai tujuan dan niat

mendekatkan diri untuk mendapatkan ridha Allah SWT. dan untuk mengingatkan

(dzikir) kita semua pada Allah serta Rasul-Nya itu adalah bagian dari agama dan

dapat diterima.

Sebagaimana hadits Rasulullah saw.:

البخاري (رواه وَرَسُوْلِهِ اهللاِ ِلى
ا

فَهِجْرَتُهُ وَرَسُوْلِهِ اهللاِ الَى تُهُ فَمَنْكَانـَتْهجْرَ نـَوَى, اْمرِئٍمَا لِكُلِّ وَاِنَّمَا بِالْنـِّيَّاتِ األَعْمَالُ ِنَّمَا
ا

‘Sesungguhnya segala perbuatan tergantung kepada niat, dan setiap manusia akan

mendapat sekadar apa yang diniatkan, siapa yang hijrahnya (tujuannya) karena Allah

dan Rasul-Nya, hijrahnya itu adalah karena Allah dan Rasul-Nya (berhasil)’. (HR.

Bukhori).

Sekiranya orang-orang yang gemar melontarkan tuduhan bid’ah dapat memahami

hikmah apa yang ada pada sikap Rasulullah saw. dalam meng-hadapi amal kebajikan
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yang dilakukan oleh para sahabatnya sebagaimana yang telah kami kemukakan dalil

dalil haditsnya tentu mereka mau dan akan menghargai orang lain yang tidak

sependapat atau sepaham dengan mereka.

Tetapi sayangnya golongan pengingkar ini tetap sering mencela dan mensesatkan

para ulama yang tidak sepaham dengannya. Mereka ini malah mengatakan; ‘Bahwa

para ulama dan Imam yang memilah-milahkan bid’ah menjadi beberapa jenis telah

membuka pintu selebar-lebarnya bagi kaum Muslim untuk berbuat segala macam

bid’ah ! Kemudian mereka ini tanpa pengertian yang benar mengatakan, bahwa

semua bid’ah adalah dhalalah (sesat) dan sesat didalam neraka!”. Saya berlindung

pada Allah SWT. atas pemahaman mereka semacam ini.

Dalil-dalil yang membantah dan jawabannya

Hanya orang-orang egois, fanatik dan mau menangnya sendiri sajalah yang

mengingkari hal tersebut. Seperti yang telah kemukakan sebelum ini bahwa golongan

pengingkar ini selalu menafsirkan Al-Qur’an dan Sunnah secara tekstual oleh

karenanya sering mencela semua amalan yang tidak sesuai dengan paham mereka.

Misalnya, mereka melarang semua bentuk bid’ah dengan berdalil hadits Rasulullah

saw. berikut ini:

لَةُ َضالَ
ٍ
َة
بِدْع كُلُّ

َ
و َةٌ,

بِدْع ٍ
دَثَة

ْ
ح

ُ
م كُلُّ

“Setiap yang diada-adakan (muhdatsah) adalah bid’ah dan setiap bid’ah adalah sesat’.

Juga hadits Nabi saw.:

مسلم
و البخاري (رواه رَدٌّ فـَهُوَ لَيْسَمِنْهُ َهذَا اَْمرِنَا فِي (مَنْأحْدَثَ

‘Barangsiapa yang didalam agama kami mengadakan sesuatu yang tidak dari agama

ia tertolak’.

Hadits-hadits tersebut oleh mereka dipandang sebagai pengkhususan hadits Kullu

bid’atin dhalalah yang bersifat umum, karena terdapat penegasan dalam hadits

tersebut, yang tidak dari agama ia tertolak, yakni dholalah/ sesat. Dengan adanya

kata Kullu (setiap/semua) pada hadits diatas ini tersebut mereka menetapkan apa saja

yang terjadi setelah zaman Rasul- Allah saw. serta sebelumnya tidak pernah

dikerjakan oleh Rasulullah saw. adalah bi’dah dholalah.

Mereka tidak memandang apakah hal yang baru itu membawa maslahat/kebaikan dan

termasuk yang dikehendaki oleh agama atau tidak. Mereka juga tidak mau meneliti

dan membaca contoh-contoh hadits diatas mengenai prakarsa para sahabat yang

menambahkan bacaan-bacaan dalam sholat yang mana sebelum dan sesudahnya

tidak pernah diperintahkan Rasulullah saw. Mereka juga tidak mau mengerti bahwa
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memperbanyak kebaikan adalah kebaikan. Jika ilmu agama sedangkal itu orang tidak

perlu bersusah-payah memperoleh kebaikan.

Ada lagi kaidah yang dipegang dan sering dipakai oleh golongan pengingkar dan

pelontar tuduhan-tuduhan bid’ah mengenai suatu amalan, adalah kata-kata sebagai

berikut:

“Rasulullah saw. tidak pernah memerintahkan dan mencontohkannya. Begitu juga

para sahabatnya tidak ada satupun diantara mereka yang mengerja- kannya.

Demikian pula para tabi’in dan tabi’ut-tabi’in. Dan kalau sekiranya amalan itu baik,

mengapa hal itu tidak dilakukan oleh Rasulullah, sahabat dan para tabi’in?”

Atau ucapan mereka : “Kita kaum muslimin diperintahkan untuk mengikuti Nabi yakni

mengikuti segala perbuatan Nabi. Semua yang tidak pernah beliau lakukan, kenapa

justru kita yang melakukannya..? Bukankah kita harus menjauhkan diri dari sesuatu

yang tidak pernah dilakukan Nabi saw., para sahabat, ulama-ulama salaf..? Karena

melakukan sesuatu yang tidak pernah dikerjakan oleh Nabi adalah bid’ah”.

Kaidah-kaidah seperti itulah yang sering dijadikan pegangan dan dipakai sebagai

perlindungan oleh golongan pengingkar ini juga sering mereka jadikan sebagai dalil/

hujjah untuk melegitimasi tuduhan bid’ah mereka terhadap semua perbuatan amalan

yang baru termasuk tahlilan, peringatan Maulid Nabi saw. dan sebagainya. Terhadap

semua ini mereka langsung menghukumnya dengan ‘sesat, haram, mungkar, syirik

dan sebagainya’, tanpa mau mengembalikannya kepada kaidah-kaidah atau

melakukan penelitian terhadap hukum-hukum pokok/asal agama.

Ucapan mereka seperti diatas ini adalah ucapan yang awalnya haq/benar namun

akhirnya batil atau awalnya shohih namun akhirnya fasid. Yang benar adalah keadaan

Nabi saw. atau para sahabat yang tidak pernah mengamal-kannya (umpamanya;

berkumpul untuk tahlilan, peringatan keagamaan dan lain sebagainya). Sedangkan

yang batil/salah atau fasid adalah penghukum-an mereka terhadap semua perbuatan

amalan yang baru itu dengan hukum haram, sesat, syirik, mungkar dan sebagainya.

Yang demikian itu karena Nabi saw. atau salafus sholih yang tidak mengerja-kan satu

perbuatan bukanlah termasuk dalil, bahkan penghukuman dengan berdasarkan kaidah

diatas tersebut adalah penghukuman tanpa dalil/nash. Dalil untuk mengharamkan

sesuatu perbuatan haruslah menggunakan nash yang jelas, baik itu dari Al-Qur’an

maupun hadits yang melarang dan mengingkari perbuatan tersebut. Jadi tidak bisa

suatu perbuatan diharam- kan hanya karena Nabi saw. atau salafus sholih tidak

pernah melakukannya.

Telitilah lagi hadits-hadits diatas yakni amalan-amalan bid’ah para sahabat yang

belum pernah dikerjakan atau diperintahkan oleh Rasulullah saw. dan bagaimana

Rasulullah saw. menanggapinya. Penanggapan Rasul-Allah saw. inilah yang harus
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kita contoh !

Demikian pula para ulama mengatakan’ bahwa amalan ibadah itu bila tidak ada

keterangan yang valid dari Rasulullah saw., maka amalan itu tidak boleh dinisbahkan

kepada beliau saw. !!

Jelas disini para ulama tidak mengatakan bahwa suatu amalan ibadah tidak boleh

diamalkan karena tidak ada keterangan dari beliau saw., mereka hanya mengatakan

amalan itu tidak boleh dinisbahkan kepada Rasulullah saw. bila tidak ada dalil dari

beliau saw. !

Kalau kita teliti perbedaan paham setiap ulama atau setiap madzhab selalu ada, dan

tidak bisa disatukan. Sebagaimana yang sering kita baca dikitab-kitab fiqih para ulama

pakar yaitu Satu hadits bisa dishohihkan oleh sebagian ulama pakar dan hadits yang

sama ini bisa dilemahkan atau dipalsukan oleh ulama pakar lainnya. Kedua

kelompok ulama ini sama-sama ber- pedoman kepada Kitabullah dan Sunnah

Rasulullah saw. tetapi berbeda cara penguraiannya.

Tidak lain semuanya, karena status keshahihan itu masih bersifat subjektif kepada

yang mengatakannya. Dari sini saja kita sudah bisa ambil kesimpul an; Kalau hukum

atas derajat suatu hadits itu masih berbeda-beda diantara para ulama, tentu saja

ketika para ulama mengambil kesimpulan apakah suatu amal itu merupakan sunnah

dari Rasulullah saw. pun berbeda juga !!

Para ulama pun berbeda pandangan ketika menyimpulkan hasil dari sekian banyak

hadits yang berserakan. Umpamanya mereka berbeda dalam meng-ambil kesimpulan

hukum atas suatu amal, walaupun amal ini disebutkan didalam suatu hadits yang

shohih. Para ulama juga mengenal beberapa macam sunnah yang sumbernya

langsung dari Rasulullah saw., umpama-nya; Sunnah Qauliyyah, Sunnah Fi’liyyah

dan Sunnah Taqriyyah.

Sunnah Qauliyyah ialah sunnah di mana Rasulullah saw. sendiri menganjur-kan atau

mensarankan suatu amalan, tetapi belum tentu kita mendapatkan dalil bahwa

Rasulllah saw. pernah mengerjakannya secara langsung. Jadi sunnah Qauliyyah ini

adalah sunnah Rasulullah saw. yang dalilnya/riwayat-nya sampai kepada kita bukan

dengan cara dicontohkan, melainkan dengan diucapkan saja oleh beliau saw. Di mana

ucapan itu tidak selalu berbentuk fi’il amr (kata perintah), tetapi bisa saja dalam bentuk

anjuran, janji pahala dan sebagainya.

Contoh sunnah qauliyyah yang mudah saja: Ada hadits Rasulullah saw. yang

menganjurkan orang untuk belajar berenang, tetapi kita belum pernah mendengar

bahwa Rasulullah saw. atau para sahabat telah belajar atau kursus berenang !!

Sunnah Fi’liyah ialah sunnah yang ada dalilnya juga dan pernah dilakukan langsung
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oleh Rasulullah saw. Misalnya ibadah shalat sunnah seperti shalat istisqa’, puasa

sunnah Senin Kamis, makan dengan tangan kanan dan lain sebagainya. Para

shahabat melihat langsung beliau saw. melakukannya, kemudian meriwayatkannya

kepada kita.

Sedangkan Sunnah Taqriyyah ialah sunnah di mana Rasulullah saw. tidak

melakukannya langsung, juga tidak pernah memerintahkannya dengan lisannya,

namun hanya mendiamkannya saja. Sunnah yang terakhir ini seringkali disebut

dengan sunnah taqriyyah. Contohnya ialah beberapa amalan para sahabat yang telah

kami kemukakan sebelumnya.

Begitu juga dengan amalan-amalan ibadah yang belum pernah dikerjakan oleh

Rasulullah saw. atau para sahabatnya, tetapi diamalkan oleh para ulama salaf (ulama

terdahulu) atau ulama khalaf (ulama belakangan) misalnya mengadakan majlis

maulidin Nabi saw., majlis tahlilan/yasinan dan lain sebagainya (baca keterangannya

pada bab Maulid Nabi saw.dan bab Ziarah kubur). Tidak lain para ulama yang

mengamalkan ini mengambil dalil-dalil baik dari Kitabullah atau Sunnah Rasulullah

saw. yang menganjurkan agar manusia selalu berbuat kebaikan atau dalil-dalil tentang

pahala-pahala bacaan dan amalan ibadah lainnya. Berbuat kebaikan ini banyak

macam dan caranya semuanya mustahab asalkan tidak tidak bertentangan dengan

apa yang telah digariskan oleh syari’at.

Apalagi didalam majlis-majlis (maulidin-Nabi, tahlilan/yasinan, Istighotsah) yang sering

diteror oleh golongan tertentu, disitu sering didengungkan kalimat Tauhid, Tasbih,

Takbir dan Sholawat kepada Rasulullah saw. yang semuanya itu dianjurkan oleh Allah

SWT. dan Rasul-Nya. Semuanya ini mendekatkan/taqarrub kita kepada Allah SWT.!!

Mari kita rujuk ayat al-Qur’an:

فَانـْتـَهُوْا نـَهَاكُمْعَنْهُ وَمَا فَخُذُوهُ اَتَاكُمُالرَّسُوْلُ وَمَا

‘Apa saja yang didatangkan oleh Rasul kepadamu, maka ambillah dia dan apa saja

yang kamu dilarang daripadanya, maka berhentilah (mengerjakannya). (QS. Al-Hasyr

:7).

Dalam ayat ini jelas bahwa perintah untuk tidak mengerjakan sesuatu itu adalah

apabila telah tegas dan jelas larangannya dari Rasulullah saw. !

Dalam ayat diatas ini tidak dikatakan :

ا
ْ
و

ُ
فَانـْتـَه لُْه

َ
فْع

َ
يـ

ْ
ماَلَم

َ
و

‘Dan apa saja yang tidak pernah dikerjakannya (oleh Rasulullah), maka berhentilah

(mengerjakannya)’.
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Juga dalam hadits Nabi saw. yang diriwayatkan oleh Bukhori:

شَيْئٍ َعنْ
نـَهَيْتُكُمْ وَاِذَا َااسْتَطَعْتُمْ

م
نْهُ ِ
م ا

فَأْتـُوْ بِأمْرٍ أمَرْتُكُمْ ِذَا
ا فَاجْتَنِبـُوْهُ

‘Jika aku menyuruhmu melakukan sesuatu, maka lakukanlah semampumu dan jika

aku melarangmu melakukan sesuatu, maka jauhilah dia !‘

Dalam hadits ini Rasulullah saw. tidak mengatakan:

ُه
ْ
و

ُ
َتِنبـ

ْ
فَاج ًئا

ْ
شَي

ْ
ل

َ
أفـْع

ْ
لَم ذَا

ِ
ا
َ
و

‘Dan apabila sesuatu itu tidak pernah aku kerjakan, maka jauhilah dia!’

Jadi pemahaman golongan yang melarang semua bentuk bid’ah dengan berdalil dua

hadits yang telah kami kemukakan Setiap yang diada-adakan (muhdatsah) adalah…

dan hadits Barangsiapa yang didalam agama… adalah tidak benar, karena adanya

beberapa keterangan dari Rasulullah saw. didalam hadits-hadits yang lain dimana

beliau merestui banyak perkara yang merupakan prakarsa para sahabat sedangkan

beliau saw. sendiri tidak pernah melakukan apalagi memerintahkan. Maka para ulama

menarik kesimpulan bahwa bid’ah (prakarsa) yang dianggap sesat ialah yang

mensyari’atkan sebagian dari agama yang tidak diizinkan Allah SWT. (QS Asy

Syura :21) serta prakarsa-prakarsa yang bertentangan dengan yang telah digariskan

oleh syari’at Islam baik dalam Al-Qur’an maupun sunnah Rasulullah saw., contohnya

yang mudah ialah:

Sengaja sholat tidak menghadap kearah kiblat, Shalat dimulai dengan salam dan

diakhiri denga takbir; Melakukan sholat dengan satu sujud saja; Melaku kan sholat

Shubuh dengan sengaja sebanyak tiga raka’at dan lain sebagai- nya. Semuanya ini

dilarang oleh agama karena bertentangan dengan apa yang telah digariskan oleh

syari’at.

Makna hadits Rasulullah saw. diatas yang mengatakan, mengada-adakan sesuatu

itu…. adalah masalah pokok-pokok agama yang telah ditetapkan oleh Allah dan

Rasul-Nya. Itulah yang tidak boleh dirubah atau ditambah. Saya ambil perumpamaan

lagi yang mudah saja, ada orang mengatakan bahwa sholat wajib itu setiap harinya

dua kali, padahal agama menetapkan lima kali sehari. Atau orang yang sanggup tidak

berhalangan karena sakit, musafir dan lain-lain berpuasa wajib pada bulan Ramadhan

mengatakan bahwa kita tidak perlu puasa pada bulan tersebut tapi bisa diganti dengan

puasa pada bulan apapun saja. Inilah yang dinamakan menambah dan mengada

adakan agama. Jadi bukan masalah-masalah nafilah, sunnah atau lainnya yang tidak

termasuk pokok agama.

Telitilah isi hadits Qudsi berikut ini yang diriwayatkan Bukhori dari Abu Hurairah :
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e e e e e e* -k: - G - g: - G -; es.
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s)- su) : ssu- :*Ju :)

".... HambaKu yang mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih Ku sukai

daripada yang telah Kuwajibkan kepadanya, dan selagi hambaKu mendekatkan diri

kepadaKu dengan nawafil (amalan-amalan atau Sholat Sunnah) sehingga Aku

mencintainya, maka jika Aku telah mencintainya. Akulah yang menjadi

pendengarannya dan dengan itu ia mendengar, Akulah yang menjadi penglihatannya

dan dengan itu ia melihat, dan Aku yang menjadi tangannya dengan itu ia memukul

(musuh), dan Aku juga menjadi kakinya dan dengan itu ia berjalan. Bila ia mohon

kepadaKu itu pasti Kuberi dan bila ia mohon perlindungan kepadaKu ia pasti Ku

lindungi".

Dalam hadits qudsi ini Allah SWT. mencintai orang-orang yang menambah amalan

sunnah disamping amalan wajibnya.

Mari kita rujuk ayat-ayatilahi yang ada kata-kata Kullu yang mana kata ini tidak harus

berarti semua/setiap, tapi bisa berarti khusus untuk beberapa hal saja.

Firman Allah SWT dalam Al-Kahfi 79, kisah Nabi Musa as, dengan Khidir (hamba

Allah yang sholeh), sebagai berikut:

"Adapun perahu itu, maka dia adalah miliknya orang orang miskin yang bermata

pencaharian dilautan dan aku bertujuan merusaknya karena dibelakang mereka

terdapat seorang raja yang suka merampas semua perahu".

Ayat ini menunjukkan tidak semua perahu yang akan dirampas oleh raja itu,

melainkan perahu yang masih dalam kondisi baik saja. Oleh karenanya Khidir/seorang

hamba yang sholeh sengaja membocorkan perahu orang-orang miskin itu agar terlihat

sebagai perahu yang cacat/jelek sehingga tidaklah dia ikut dirampas oleh raja itu.

Dengan demikian maka kata safinah dalam Al-Qur'an itu maknanya adalah safiinah

hasanah atau perahu yang baik. Ini berarti safinah diayat ini tidak bersifat umum

dalam arti tidak semua safinah/perahu yang akan dirampas oleh raja melainkan

safiinah hasanah saja walaupun didalam ayat itu disebut Kullu safinah (semua/setiap

perahu).

Dalam surat Al-Ahqaf ayat 25 Allah SWT.berfirman : "Angin taufan itu telah

menghancurkan segala sesuatu atas perintah Tuhannya". Namun demikian

keumuman pada ayat diatas ini tidak terpakai karena pada saat itu gunung-gunung,

C 2013 www.piss-ktb.com



162 PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB

langit dan bumi tidak ikut hancur.

Dalam surat An-Naml ayat 23 Allah SWT.berfirman : “Ratu Balqis itu telah diberikan

segala sesuatu”. Keumuman pada ayat ini juga tidak terpakai karena Ratu Balqis

tidak diberi singgasana dan kekuasaan seperti yang diberikan kepada Nabi Sulaiman

as.

Dalam surat Thoha ayat 15 Allah SWT. berfirman : “Agar setiap manusia menerima

balasan atas apa yang telah diusahakannya”. Kalimat ‘apa yang telah

diusahakannya’ mencakup semua amal baik yang hasanah (baik) maupun yang

sayyiah (jelek). Namun demikian amal yang sayyiah yang telah diampuni oleh Allah

SWT. tidaklah termasuk yang akan memperoleh balasannya (siksa).

Dalam surat Aali ‘Imran : 173 Allah SWT. berfirman mengenai suatu peristiwa dalam

perang Uhud :

“Kepada mereka (kaum Muslimin) ada yang mengatakan bahwa semua orang (di

Mekkah) telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang….” Yang dimaksud semua

orang (an-naas) dalam ayat ini tidak bermakna secara harfiahnya, tetapi hanya untuk

kaum musyrikin Quraisy di Mekkah yang dipimpin oleh Abu Sufyan bin Harb yang

memerangi Rasulullah saw. dan kaum Muslimin didaratan tinggi Uhud, jadi bukan

semua orang Mekkah atau semua orang Arab.

Dalam surat Al-Anbiya : 98 : “Sesungguhnya kalian dan apa yang kalian sembah

selain Alah adalah umpan neraka jahannam..”. Ayat ini sama sekali tidak boleh

ditafsirkan bahwa Nabi ‘Isa as dan bundanya yang dipertuhankan oleh kaum Nasrani

akan menajdi umpan neraka. Begitu juga para malaikat yang oleh kaum musyrikin

lainnya dianggap sebagai tuhan-tuhan mereka.

Dalam surat Aali ‘Imran : 159 : “Ajaklah mereka bermusyawarah dalam suatu

urusan…”. Kalimat dalam suatu urusan (fil amri) tidak bermakna semua urusan

termasuk urusan agama dan urusan akhirat, tidak ! Yang dimaksud urusan dalam hal

ini ialah urusan duniawi. Allah SWT. tidak memerintahkan Rasul-Nya supaya

memusyawarahkan soal-soal keagamaan atau keukhrawian dengan para sahabatnya

atau dengan ummatnya.

Dalam surat Al-An’am : 44 : ‘Kami bukakan bagi mereka pintu segala sesuatu’. Akan

tetapi pengertian ayat ini terkait, Allah tidak membukakan pintu rahmat bagi mereka

(orang-orang kafir durhaka). Kalimat segala sesuatu adalah umum, tetapi kalimat itu

bermaksud khusus.

Dalam surat Al-Isra : 70 : “Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak

Adam….dan seterusnya “. Firman Allah ini bersifat umum, sebab Allah SWT. juga

telah berfirman, bahwa ada manusia-manusia yang mempunyai hati tetapi tidak
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memahami ayat-ayat Allah, mempunyai mata tetapi tidak menggunakannya untuk

melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, dan mempunyai telinga tetapi tidak

menggunakannya untuk mendengarkan firman-firman Allah; mereka itu bagaikan

binatang ternak, bahkan lebih sesat lagi (QS.Al-A’raf: 179).

Jadi jelaslah, bahwa secara umum manusia adalah makhluk yang mulia, tetapi secara

khusus banyak manusia yang setaraf dengan binatang ternak, bahkan lebih sesat.

Masih banyak lagi ayat-ayat Ilahi yang walaupun didalamnya terdapat keumuman

namun ternyata keumumannya itu tidak terpakai untuk semua hal atau masalah. !!

Sebuah hadits Nabi saw. yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah saw.

bersabda: “Orang yang menunaikan sholat sebelum matahari terbit dan sebelum

matahari terbenam tidak akan masuk neraka”. Hadits ini bersifat umum, tidak dapat

diartikan secara harfiah. Yang dimaksud oleh hadits tersebut bukan berarti bahwa

seorang Muslim cukup dengan sholat shubuh dan maghrib saja, tidak diwajibkan

menunaikan sholat wajib yang lain seperti dhuhur, ashar dan isya !

Ibnu Hajar mengatakan; ‘ Hadits-hadits shahih yang mengenai satu persoalan2 harus

dihubungkan satu sama lain untuk dapat diketahui dengan jelas maknanya yang

muthlak dan yang muqayyad. Dengan demikian maka semua yang di-isyaratkan oleh

hadits-hadits itu semuanya dapat dilaksana-kan’.

Dalam shohih Bukhori dan juga dalam Al-Muwattha terdapat penegasan Rasulullah

saw. yang menyatakan bahwa jasad semua anak Adam akan hancur dimakan tanah.

Mengenai itu Ibnu ‘Abdul Birr rh. dalam At-Tamhid mengatakan: Hadits mengenai itu

menurut lahirnya dan menurut keumuman maknanya adalah, bahwa semua anak

Adam sama dalam hal itu. Akan tetapi dalam hadits yang lain Rasulullah saw.

menegaskan pula, bahwa jasad para Nabi dan para pahlawan syahid tidak akan

dimakan tanah (hancur) !

Masih banyak contoh seperti diatas baik didalam nash Al-Qur’an maupun Hadits.

Banyak sekali ayat Ilahi yang menurut kalimatnya bersifat umum, dan dalam ayat yang

lain dikhususkan maksud dan maknanya, demikian pula banyak terdapat didalam

hadits. Begitu banyaknya sehingga ada sekelompok ulama mengatakan; ‘Hal yang

umum hendaknya tidak diamalkan dulu sebelum dicari kekhususan-kekhususannya’.

Begitu juga halnya dengan hadits Nabi ‘Kullu bid’ atin dholalah’ walaupun sifatnya

umum tapi berdasarkan dalil hadits lainnya maka disimpulkanlah bahwa tidak semua

bid’ah (prakarsa) itu dholalah/sesat ! Mereka juga lupa yang disebut agama bukan

hanya masalah peribadatan saja. Allah SWT. menetapkan agama Islam bagi umat

manusia mencakup semua perilaku dan segi kehidupan manusia. Yang kesemuanya

ini bisa dimasuki bid’ah baik yang hasanah maupun yang sayyiah/buruk.

Banyak kenyataan membuktikan, bahwa Rasulullah saw. membenarkan dan meirdhoi
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4.1.6

macam-macam perbuatan yang berada diluar perintah Allah dan perintah beliau saw.

Silahkan baca kembali hadits-hadits yang telah kami kemukakan diatas.

Bagaimanakah cara kita memahami semua persoalan itu? Apakah kita berpegang

pada satu hadits Nabi (yakni kalimat: semua bid’ah adalah sesat) diatas dan kita

buang ayat ilahi dan hadits-hadits yang lain yang lebih jelas uraiannya (yang

menganjurkan manusia selalu berbuat kebaikan) ? Yang benar ialah bahwa kita harus

berpegang pada semua hadits yang telah diterima kebenarannya oleh jumhurul-ulama.

Untuk itu tidak ada jalan yang lebih tepat daripada yang telah ditunjukkan oleh para

imam dan ulama Fiqih, yaitu sebagaimana yang telah dipecahkan oleh Imam Syafi’i

dan lain-lain.

Insya Allah dengan keterangan singkat tentang hadits-hadits Rasulullah saw. masalah

Bid’ah, akan bisa membuka pikiran kita untuk mengetahui bid’ah mana yang haram

dan bid’ah yang Hasanah/baik. Untuk lebih lengkapnya keterangan yang saya kutip

dalam hal bid’ah ini, silahkan membaca buku Pembahasan Tuntas Perihal Khilafiyah

oleh H.M.H Al-HAMID – AL-HUSAINI.

6. Qadha (penggantian) Sholat yang ketinggalan dan dalil-dalil yang

berkaitan dengannya

Sebagian golongan muslimin telah membid’ahkan, mengharamkan/mem batalkan

mengqadha/mengganti sholat yang sengaja tidak dikerjakan pada waktunya. Mereka

ini berpegang pada wejangan Ibnu Hazm dan Ibnu Taimiyyah yang mengatakan tidak

sah orang yang ketinggalan sholat fardhu dengan sengaja untuk menggantinya/qadha

pada waktu sholat lainnya, mereka harus menambah sholat-sholat sunnah untuk

menutupi kekurangan-nya tersebut. Tetapi pendapat Ibnu Hazm dan Ibnu Taimiyyah

ini telah terbantah oleh hadits-hadits dibawah ini dan ijma’ (kesepakatan) para ulama

pakar diantaranya Imam Hanafi, Malik dan Imam Syafi’i dan lainnya tentang kewajiban

qadha bagi yang meninggalkan sholat baik dengan sengaja maupun tidak sengaja.

Mari kita ikuti beberapa hadits tentang qadha sholat berikut ini:

· HR.Bukhori, Muslim dari Anas bin Malik ra.: “Siapa yang lupa

(melaksanakan) suatu sholat atau tertidur dari (melaksanakan)nya,

maka kifaratnya (tebusannya) adalah melakukannya jika dia ingat”. Ibnu

Hajr Al-‘Asqalany dalam Al-Fath II:71 ketika menerangkan makna hadits

ini berkata; ‘Kewajiban menggadha sholat atas orang yang sengaja

meninggalkannya itu lebih utama. Karena hal itu termasuk sasaran

Khitab (perintah) untuk melaksanakan sholat, dan dia harus

melakukannya…’.

Yang dimaksud Ibnu Hajr ialah kalau perintah Rasulullah saw. bagi orang yang

ketinggalan sholat karena lupa dan tertidur itu harus diqadha, apalagi untuk sholat

yang disengaja ditinggalkan itu malah lebih utama/wajib untuk menggadhanya. Maka
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bagaimana dan darimana dalilnya orang bisa mengatakan bahwa sholat yang sengaja

ditinggalkan itu tidak wajib/tidak sah untuk diqadha ?

Begitu juga hadits itu menunjukkan bahwa orang yang ketinggalan sholat karena lupa

atau tertidur tidak berdosa hanya wajib menggantinya. Tetapi orang yang

meninggalkan sholat dengan sengaja dia berdosa besar karena kesengajaannya

meninggalkan sholat, sedangkan kewajiban qadha tetap berlaku baginya.

· Rasulullah saw. setelah sholat Dhuhur tidak sempat sholat sunnah dua

raka’at setelah dhuhur, beliau langsung membagi-bagikan harta,

kemudian sampai dengar adzan sholat Ashar. Setelah sholat Ashar

beliau saw. sholat dua rakaat ringan, sebagai ganti/qadha sholat dua

rakaat setelah dhuhur tersebut. (HR.Bukhori, Muslim dari Ummu

Salamah).

1. Rasulullah saw. bersabda: ‘Barangsiapa tertidur atau terlupa dari

mengerjakan shalat witir maka lakukanlah jika ia ingat atau setelah ia

terbangun’. (HR.Tirmidzi dan Abu Daud).(dikutip dari at-taj 1:539)

2. Rasulullah saw. bila terhalang dari shalat malam karena tidur atau sakit

maka beliau saw. menggantikannya dengan shalat dua belas rakaat

diwaktu siang. (HR. Muslim dan Nasa’i dari Aisyah ra).(dikutip dari at-taj

1:539)

Nah kalau sholat sunnah muakkad setelah dhuhur, sholat witir dan sholat malam yang

tidak dikerjakan pada waktunya itu diganti/diqadha oleh Rasulullah saw. pada waktu

setelah sholat Ashar dan waktu-waktu lainnya, maka sholat fardhu yang sengaja

ketinggalan itu lebih utama diganti dari- pada sholat-sholat sunnah ini.

· HR Muslim dari Abu Qatadah, mengatakan bahwa ia teringat waktu

safar pernah Rasulullah saw. ketiduran dan terbangun waktu matahari

menyinari punggungnya. Kami terbangun dengan terkejut. Rasulullah

saw. bersabda: Naiklah (ketunggangan masing-masing) dan kami

menunggangi (tunggang-an kami) dan kami berjalan. Ketika matahari

telah meninggi, kami turun. Kemudian beliau saw. berwudu dan Bilal

adzan utk melaksanakan sholat (shubuh yang ketinggalan). Rasulullah

saw. melakukan sholat sunnah sebelum shubuh kemudian sholat

shubuh setelah selesai beliau saw. menaiki tunggangannya.

Ada sementara yang berbisik pada temannya; ‘Apakah kifarat (tebusan) terhadap apa

yang kita lakukan dengan mengurangi kesempurnaan shalat kita (at-tafrith fi ash

sholah)? Kemudian Rasulullah saw. bersabda: ’Bukankah aku sebagai teladan bagi

kalian’?, dan selanjutnya beliau bersabda : ‘Sebetulnya jika karena tidur (atau lupa)

berarti tidak ada tafrith (kelalaian atau kekurangan dalam pelaksanaan ibadah,
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maknanya juga tidak berdosa). Yang dinamakan kekurangan dalam pelaksanaan

ibadah (tafrith) yaitu orang yang tidak melakukan (dengan sengaja) sholat sampai

datang lagi waktu sholat lainnya….’. (Juga Imam Muslim meriwayatkan dari Abu

Hurairah, dari Imaran bin Husain dengan kata-kata yang mirip, begitu juga Imam

Bukhori dari Imran bin Husain).

Hadits ini tidak lain berarti bahwa orang yang dinamakan lalai/meng- gampangkan

sholat ialah bila meninggalkan sholat dengan sengaja dan dia berdosa, tapi bila

karena tertidur atau lupa maka dia tidak berdosa, kedua-duanya wajib menggadha

sholat yang ketinggalan tersebut. Dan dalam hadits ini tidak menyebutkan bahwa

orang tidak boleh/haram menggadha sholat yang ketinggalan kecuali selain dari yang

lupa atau tertidur, tapi hadits ini menyebutkan tidak ada kelalaian (berdosa) bagi orang

yang meninggal-kan sholat karena tertidur atau lupa. Dengan demikian tidak ada

dalam kalimat hadits larangan untuk menggadha sholat !

· Jabir bin Abdullah ra.meriwayatkan bahwa Umar bin Khattab ra. pernah

datang pada hari (peperangan) Khandaq setelah matahari terbenam.

Dia mencela orang kafir Quraisy, kemudian berkata; ‘Wahai Rasulullah,

aku masih melakukan sholat Ashar hingga (ketika itu) matahari hampir

terbenam’. Maka Rasulullah saw. menjawab : ‘Demi Allah aku tidak

(belum) melakukan sholat Ashar itu’. Lalu kami berdiri (dan pergi) ke

Bith-han. Beliau saw. berwudu untuk (melaksanakan) sholat dan kami

pun berwudu untuk melakukannya. Beliau saw. (melakukan) sholat

Ashar setelah matahari terbenam. Kemudian setelah itu beliau saw.

melaksanakan sholat Maghrib. (HR.Bukhori dalam Bab ‘orang yg

melakukan sholat bersama orang lain secara berjama’ah setelah

waktunya lewat’, Imam Muslim I ;438 hadits nr. 631, meriwayatkannya

juga, didalam Al-Fath II:68, dan pada bab ‘meng-gadha sholat yang

paling utama’ dalam Al-Fath Al-Barri II:72)

· Begitu juga dalam kitab Fiqih empat madzhab atau Fiqih lima madzhab

bab 25 sholat Qadha’ menulis: Para ulama sepakat (termasuk Imam

Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi’i dan lainnya) bahwa barangsiapa

ketinggalan shalat fardhu maka ia wajib menggantinya/menggadhanya.

Baik shalat itu ditinggal- kannya dengan sengaja, lupa, tidak tahu

maupun karena ketiduran.

Memang terdapat perselisihan antara imam madzhab (Hanafi, Malik, Syafi’i dan

lainnya), perselisihan antara mereka ini ialah apakah ada kewajiban qadha atas orang

gila, pingsan dan orang mabuk.

· Dalam kitab fiqih Sunnah Sayyid Sabiq (bahasa Indonesia) jilid 2 hal.

195 bab Menggadha Sholat diterangkan: Menurut madzhab jumhur
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4.1.7

termasuk disini Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Syafi’i

mengatakan orang yang sengaja meninggalkan sholat itu berdosa dan

ia tetap wajib meng-gadhanya. Yang menolak pendapat qadha dan

ijma’ ulama ialah Ibnu Hazm dan Ibnu Taimiyyah, mereka ini

membatalkan (tidak sah) untuk menggadha sholat !! Dalam buku ini

diterangkan panjang lebar alasan dua imam ini. (Tetapi alasan dua

imam ini terbantah juga oleh hadits-hadits diatas dan ijma’ para ulama

pakar termasuk disini Imam Hanafi, Malik, Syafi’i dan ulama pakar

lainnya yang mewajibkan qadha atas sholat yang sengaja ditinggal-kan.

Mereka ini juga bathil dari sudut dalil dan berlawanan dengan madzhab

jumhur—pen.).

Kesimpulan :

Kalau kita baca hadits-hadits diatas semuanya masalah qadha sholat, dengan

demikian buat kita insya Allah sudah jelas bahwa menggadha/meng-gantikan sholat

yang ketinggalan baik secara disengaja maupun tidak disengaja menurut ijma’ ulama

hukumnya wajib, sebagaimana yang diutarakan oleh ulama-ulama pakar yang telah

diakui oleh ulama-ulama dunia yaitu Imam Hanafi, Imam Malik dan Imam Syafi’i.

Hanya perbedaan antara yang disengaja dan tidak disengaja ialah masalah dosanya

jadi bukan masalah qadhanya.

Semoga dengan adanya dalil-dalil yang cukup jelas ini bisa menjadikan manfaat bagi

kita semua. Semoga kita semua tidak saling cela-mencela atau merasa pahamnya/

anutannya yang paling benar.

7. Dalil Sholat sunnah Qabliyah (sebelum) sholat Jum’at

Sebagian orang telah membid’ahkan sholat sunnah qabliyah jum’at ini. Menurut

pandangan mereka hal ini tidak pernah dikerjakan oleh Rasulullah saw. atau para

sahabat. Padahal kalau kita teliti cukup banyak hadits serta wejangan ulama pakar ahli

fiqih dalam madzhab Syafi’i dan lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung

yang berkaitan dengan sunnah-nya sholat qabliyah jum’at ini. Mari kita ikuti hadits

hadits yang berkaitan dengan sholat sunnah diantaranya:

Hadits riwayat Bukhori dan Muslim : “Dari Abdullah bin Mughaffal al-Muzanni, ia

berkata; Rasulullah saw. bersabda: ‘Antara dua adzan itu terdapat shalat’”. Menurut

para ulama yang dimaksud antara dua adzan ialah antara adzan dan iqamah.

Mengenai hadits ini tidak ada seorang ulamapun yang meragukan keshohih- annya

karena dia disamping diriwayatkan oleh Bukhori Muslim juga diriwayat kan oleh

Ahmad dan Abu Ya’la dalam kitab Musnadnya. Dari hadits ini saja kita sudah dapat

memahami bahwa Nabi saw. menganjurkan supaya diantara adzan dan iqamah itu
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dilakukan sholat sunnah dahulu, termasuk dalam katergori ini sholat sunnah qabliyah

jum’at. Tetapi nyatanya para golongan pengingkar tidak mengamalkan amalan sunnah

ini karena mereka anggap amalan bid’ah.

Riwayat dalam sunan Turmudzi II/18: “Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas’ud

bahwasanya beliau melakukan shalat sunnah qabliyah jum’at sebanyak empat raka’at

dan sholat ba’diyah (setelah)jum’at sebanyak empat raka’at pula”.

Abdullah bin Mas’ud merupakan sahabat Nabi saw. yang utama dan tertua, dipercayai

oleh Nabi sebagai pembawa amanah sehingga beliau selalu dekat dengan nabi saw.

Beliau wafat pada tahun 32 H. Kalau seorang sahabat Nabi yang utama dan selalu

dekat dengan beliau saw. mengamal-kan suatu ibadah, maka tentu ibadahnya itu

diambil dari sunnah Nabi saw.

Penulis kitab Hujjatu Ahlis Sunnah Wal-Jama’ah setelah mengutip riwayat Abdullah

bin Mas’ud tersebut mengatakan: “Secara dhohir (lahiriyah) apa yang dilakukan oleh

Abdullah bin Mas’ud itu adalah berdasarkan petunjuk langsung dari Nabi Muhammad

saw.”

Dalam kitab Sunan Turmudzi itu dikatakan pula bahwa Imam Sufyan ats-Tsauri dan

Ibnul Mubarak beramal sebagaimana yang diamalkan oleh Abdullah bin Mas’ud (Al

Majmu’ 1V/10).

Hadits riwayat Abu Daud: “Dari Ibnu Umar ra. bahwasanya ia senantiasa

memanjangkan shalat qabliyyah jum’at. Dan ia juga melakukan shalat ba’diyyah jum’at

dua raka’at. Ia menceriterakan bahwasanya Rasulullah saw. senantiasa melakukan

hal yang demikian”.(Nailul Authar III/313).

Penilaian beberapa ulama mengenai hadits terakhir diatas ialah : Imam Syaukani

berkata: ‘Menurut Hafidz al-Iraqi, hadits Ibnu Umar itu isnadnya shohih’. ; Hafidz Ibnu

Mulqin dalam kitabnya yang berjudul Ar-Risalah berkata: ‘Isnadnya shohih tanpa ada

keraguan’. ; Imam Nawawi dalam Al-Khulashah mengatakan : ‘Hadits tersebut shohih

menurut persyaratan Imam Bukhori. Juga telah dikeluarkan oleh Ibnu Hibban dalam

shohihnya’.

Hadits riwayat Ibnu Majah : “Dari Abu Hurairah dan Abu Sufyan dari Jabir, keduanya

berkata; Telah datang Sulaik al-Ghathfani diketika Rasulullah saw. tengah berkhutbah

(khotbah jum’at). Lalu Nabi saw. bertanya kepada-nya: ‘Apakah engkau sudah shalat

dua raka’at sebelum datang kesini ?’ Dia menjawab; Belum. Nabi saw. bersabda;

‘Shalatlah kamu dua raka’at dan ringkaskan shalatmu itu’“. (Nailul Authar III/318).

Jelas sekali dalam hadits ini bagaimana Rasulullah saw. menganjurkan (pada orang

itu) shalat sunnah qabliyyah jum’at dua raka’at sebelum duduk mendengarkan

khutbah. Juga dalam menerangkan hadits ini Syeikh Syihabuddin al-Qalyubi wafat
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1070H mengatakan; bahwa hadits ini nyata dan jelas berkenaan dengan shalat

sunnah qabliyah jum’at, bukan shalat tahiyyatul masjid. Hal ini dikarenakan tahiyyatul

masjid tidak boleh dikerjakan dirumah atau diluar masjid melainkan harus dikerjakan

di masjid.

Syeikh Umairoh berkata: Andai ada orang yang mengatakan bahwa yang disabdakan

oleh Nabi itu mungkin sholat tahiyyatul masjid, maka dapat dijawab “Tidak Mungkin”.

Sebab shalat tahiyyatul masjid tidak dapat dilaku-kan diluar masjid, sedangkan nabi

saw. (waktu itu) bertanya; Apakah engkau sudah sholat sebelum (dirumahnya) datang

kesini ? (Al-Qalyubiwa Umairoh 1/212).

Begitu juga Imam Syaukani ketika mengomentari hadits riwayat Ibnu Majah tersebut

mengatakan dengan tegas :

Sabda Nabi saw. ‘sebelum engkau datang kesini’ menunjukkan bahwa sholat dua

raka’at itu adalah sunnah qabliyyah jum’at dan bukan sholat sunnah tahiyyatul masjid“.

(Nailul Authar III/318)

Mengenai derajat hadits riwayat Ibnu Majah itu Imam Syaukani berkata ; ‘Hadits Ibnu

Majah ini perawi-perawinya adalah orang kepercayaan’. Begitu juga Hafidz al-Iraqi

berkata: ‘Hadits Ibnu Majah ini adalah hadits shohih’.

Hadits riwayat Ibnu Hibban dan Thabrani: “Dari Abdullah bin Zubair, ia berkata,

Rasulullah saw. bersabda : ‘Tidak ada satupun sholat yang fardhu kecuali

disunnahkan sebelumnya shalat dua raka’at’ “. Menurut kandungan hadits ini jelas

bahwa disunnahkan juga shalat qabliyyah jum’at sebelum sholat fardhu jum’at

dikerjakan.

Mengenai derajat hadits ini Imam Hafidz as-Suyuthi mengatakan : ‘Ini adalah hadits

shohih’ dan Ibnu Hibban berkata ; ‘Hadits ini adalah shohih’. Sedang-kan Syeikh al

Kurdi berkata: “Dalil yang paling kuat untuk dijadikan pegang- an dalam hal

disyariatkannya sholat sunnah dua raka’at qabliyyah jum’at adalah hadits yang

dipandang shohih oleh Ibnu Hibban yakni hadits Abdullah bin Zubair yang

marfu’ (bersambung sanadnya sampai kepada Nabi saw.) yang artinya: ‘Tidak ada

satupun shalat yang fardhu kecuali disunnahkan sebelumnya shalat dua raka’at’“.

Demikianlah beberapa hadits yang shohih diatas sebagai dalil disunnah- kannya

sholat qabliyyah jum’at.

Sedangkan kesimpulan beberapa ulama ahli fiqih khususnya dalam madzhab Syafi’i

tentang hukum sholat sunnah qabliyyah jum’at yang tertulis dalam kitab-kitab mereka

ialah :

Hasiyah al-Bajuri 1/137:
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4.1.8

“Shalat jum’at itu sama dengan shalat Dhuhur dalam perkara yang disunnahkan

untuknya. Maka disunnahkan sebelum jum’at itu empat raka’at dan sesudahnya juga

empat raka’at”.

Al-Majmu’ Syarah Muhazzab 1V/9:

“Disunnahkan shalat sebelum dan sesudah jum’at. Minimalnya adalah dua raka’at

qabliyyah dan dua raka’at ba’diyyah (setelah sholat jum’at). Dan yang lebih sempurna

adalah empat raka’at qabliyyah dan empat raka’at ba’diyyah’.

Iqna’ oleh Syeikh Khatib Syarbini 1/99:

“Jum’at itu sama seperti shalat Dhuhur.Disunnahkan sebelumnya empat raka’at dan

sesudahnya juga empat raka’at”.

Minhajut Thalibin oleh Imam Nawawi :

“Disunnahkan shalat sebelum Jum’at sebagaimana shalat sebelum Dzuhur”.

Begitu juga masih banyak pandangan ulama pakar berbagai madzhab mengenai

sunnahnya sholat qabliyyah jum’at ini.

Dengan keterangan-keterangan singkat mengenai kesunnahan sholat qabliyyah

jum’at, kita akan memahami bahwa ini semua adalah sunnah Rasulullah saw., bukan

sebagai amalan bid’ah. Semoga kita semua diberi hidayah oleh Allah SWT.

8. Dalil mengangkat tangan waktu berdo’a

Sebagian golongan ada yang membid’ahkan mengangkat kedua tangan waktu

berdo’a. Sebenarnya ini sama sekali tidak ada larangan dalam agama, malah

sebaliknya ada hadits bahwa Rasulullah saw. mengangkat tangan waktu berdo’a.

Begitupun juga ulama-ulama pakar dari berbagai madzhab (Hanafi, Maliki, Syafi’i dan

lain sebagainya) selalu mengangkat tangan waktu berdo’a, karena hal ini termasuk

adab atau tata tertib cara berdo’a kepada Allah SWT.

Dalam kitab Riyaadus Shalihin jilid 2 terjemahan bahasa Indonesia oleh Almarhum

H.Salim Bahreisjcetakan keempat tahun 1978 meriwayatkan sebuah hadits berikut ini:

Sa’ad bin Abi Waqqash ra.berkata: Kami bersama Rasulullah saw. keluar dari Makkah

menuju ke Madinah, dan ketika kami telah mendekati Azwara, tiba-tiba Rasulullah

saw. turun dari kendaraannya, kemudian mengangkat kedua tangan berdo’a sejenak

lalu sujud lama sekali, kemudian bangun mengangkat kedua tangannya berdo’a,

kemudian sujud kembali, diulanginya perbuatan itu tiga kali. Kemudian berkata:

‘Sesungguhnya saya minta kepada Tuhan supaya di-izinkan memberikan syafa’at

(bantuan) bagi ummat ku, maka saya sujud syukur kepada Tuhanku, kemudian saya
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mengangkat kepala dan minta pula kepada Tuhan dan diperkenankan untuk sepertiga,

maka saya sujud syukur kepada Tuhan, kemudian saya mengangkat kepala berdo’a

minta untuk ummatku, maka diterima oleh Tuhan, maka saya sujud syukur kepada

Tuhanku’. (HR.Abu Dawud).

Dalam hadits ini menerangkan bahwa Rasulullah saw. tiga kali berdo’a sambil

mengangkat tangannya setiap berdo’a, dengan demikian berdo’a sambil mengangkat

tangan adalah termasuk sunnah Rasulullah saw.

Dalam Kitab Fiqih Sunnah Sayid Sabiq (bahasa Indonesia) jilid 4 cetakan pertama

tahun 1978 halaman 274-275 diterbitkan oleh PT Alma’arif, Bandung Indonesia,

dihalaman ini ditulis sebagai berikut:

Berdasarkan riwayat Abu Daud dari Ibnu Abbas ra., katanya:

“Jika kamu meminta (berdo’a kepada Allah SWT.) hendaklah dengan mengangkat

kedua tanganmu setentang kedua bahumu atau kira-kira setentangnya, dan jika

istiqhfar (mohon ampunan) ialah dengan menunjuk dengan sebuah jari, dan jika

berdo’a dengan melepas semua jari-jemari tangan”.

Malah dalam hadits ini, kita diberi tahu sampai dimana batas sunnahnya mengangkat

tangan waktu berdo’a, dan waktu mengangkat tangan tersebut disunnahkan dengan

menunjuk sebuah jari waktu mohon ampunan, melepas semua jari-jari tangan

(membuka telapak tangannya) waktu berdo’a selain istighfar.

Diriwayatkan dari Malik bin Yasar bahwa Rasulullah saw. bersabda:

“Jika kamu meminta Allah, maka mintalah dengan bagian dalam telapak tanganmu,

jangan dengan punggungnya !” Sedang dari Salman, sabda Nabi saw. :

“Sesungguhnya Tuhanmu yang Mahaberkah dan Mahatinggi adalah Mahahidup lagi

Mahamurah, ia merasa malu terhadap hamba-Nya jika ia menadahkan tangan (untuk

berdo’a) kepada-Nya, akan menolaknya dengan tangan hampa”.

Lihat hadits ini Allah SWT. tidak akan menolak do’a hamba-Nya waktu berdo’a sambil

menadahkan tangan kepadaNya, dengan demikian do’a kita akan lebih besar harapan

dikabulkan oleh-Nya!

Sedangkan hadits yang diriwayatkan Bukhori dan Muslim dari Anas bin Malik ra.

menuturkan :

“Aku pernah melihat Rasulullah saw. mengangkat dua tangan keatas saat berdo’a

sehingga tampak warna keputih-putihan pada ketiak beliau”.

Masih ada hadits yang beredar mengenai mengangkat tangan waktu berdo’a. Dengan

hadits-hadits diatas ini, cukup buat kita sebagai dalil atas sunnahnya mengangkat
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tangan waktu berdo’a kepada Allah SWT. Bagi saudaraku muslim yang tidak mau

angkat tangan waktu berdo’a, silahkan, tapi janganlah mencela atau membid’ahkan

saudara muslim lainnya yang mengangkat tangan waktu berdo’a !. Karena

mengangkat tangan waktu berdo’a adalah sebagai adab atau sopan santun cara

berdo’a kepada Allah SWT. dan hal ini diamalkan oleh para salaf dan para ulama

pakar (Imam Hanafi, Maliki, Syafi’i dan Imam Ahmad–radhiyallahu ‘anhum–dan para

imam lainnya).

Janganlah kita cepat membid’ahkan sesuatu amalan karena membaca satu hadits dan

mengenyampingkan hadits lainnya. Semuanya ini amalan-amalan sunnah, siapa yang

mengamalkan tersebut akan dapat pahala, dan yang tidak mengamalkan hal tersebut

juga tidak berdosa. Karena membid’ahkan sesat sama saja mengharamkan amalan

tersebut.

9. Menyebut nama Rasulullah saw. dengan awalan kata sayyidina atau

maulana

Sebagian orang membid’ahkan panggilan Sayyidinaa atau Maulana didepan nama

Muhammad Rasulullah saw., dengan alasan bahwa Rasulullah saw. sendiri yang

menganjurkan kepada kita tanpa mengagung-agungkan dimuka nama beliau saw.

Memang golongan ini mudah sekali membid’ahkan sesuatu amalan tanpa melihat

motif makna yang dimaksud Bid’ah itu apa. Mari kita rujuk ayat-ayat Ilahi dan hadits

hadits Rasulullah saw. yang berkaitan dengan kata-kata sayyid.

Syeikh Muhammad Sulaiman Faraj dalam risalahnya yang berjudul panjang yaitu

Dala’ilul-Mahabbah Wa Ta’dzimul-Maqam Fis-Shalati Was-Salam ‘AN Sayyidil-Anam

dengan tegas mengatakan: Menyebut nama Rasulullah saw. dengan tambahan kata

Sayyidina (junjungan kita) didepannya merupakan suatu keharusan bagi setiap

muslim yang mencintai beliau saw. Sebab kata tersebut menunjukkan kemuliaan

martabat dan ketinggian kedudukan beliau. Allah SWT.memerintahkan ummat Islam

supaya menjunjung tinggi martabat Rasulullah saw., menghormati dan memuliakan

beliau, bahkan melarang kita memanggil atau menyebut nama beliau dengan cara

sebagaimana kita menyebut nama orang diantara sesama kita. Larangan tersebut

tidak berarti lain kecuali untuk menjaga kehormatan dan kemuliaan Rasulullah saw.

Allah SWT.berfirman :

“Janganlah kalian memanggil Rasul (Muhammad) seperti kalian memanggil sesama

orang diantara kalian”. (QS.An-Nur : 63).

Dalam tafsirnya mengenai ayat diatas ini Ash-Shawi mengatakan: Makna ayat itu ialah

janganlah kalian memanggil atau menyebut nama Rasulullah saw. cukup dengan

nama beliau saja, seperti Hai Muhammad atau cukup dengan nama julukannya saja

Hai Abul Qasim. Hendaklah kalian menyebut namanya atau memanggilnya dengan
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penuh hormat, dengan menyebut kemuliaan dan keagungannya. Demikianlah yang

dimaksud oleh ayat tersebut diatas. Jadi, tidak patut bagi kita menyebut nama beliau

saw.tanpa menunjukkan penghormatan dan pemuliaan kita kepada beliau saw., baik

dikala beliau masih hidup didunia maupun setelah beliau kembali keharibaan Allah

SWT. Yang sudah jelas ialah bahwa orang yang tidak mengindahkan ayat tersebut

berarti tidak mengindahkan larangan Allah dalam Al-Qur’an. Sikap demikian bukanlah

sikap orang beriman.

Menurut Ibnu Jarir, dalam menafsirkan ayat tersebut Qatadah mengatakan : Dengan

ayat itu (An-Nur:63) Allah memerintahkan ummat Islam supaya memuliakan dan

mengagungkan Rasulullah saw.

Dalam kitab Al-Iklil FiIstinbathit-Tanzil Imam Suyuthi mengatakan: Dengan turunnya

ayat tersebut Allah melarang ummat Islam menyebut beliau saw. atau memanggil

beliau hanya dengan namanya, tetapi harus menyebut atau memanggil beliau dengan

Ya Rasulullah atau Ya Nabiyullah. Menurut kenyataan sebutan atau panggilan

demikian itu tetap berlaku, kendati beliau telah wafat.

Dalam kitab Fathul-Bari syarh Shahihil Bukhori juga terdapat penegasan seperti

tersebut diatas, dengan tambahan keterangan sebuah riwayat berasal dari Ibnu ‘Abbas

ra. yang diriwayatkan oleh Ad-Dhahhak, bahwa sebelum ayat tersebut turun kaum

Muslimin memanggil Rasulullah saw. hanya dengan Hai Muhammad, Hai Ahmad, Hai

Abul-Qasim dan lain sebagainya. Dengan menurunkan ayat itu Allah SWT. melarang

mereka menyebut atau memanggil Rasulullah saw. dengan ucapan-ucapan tadi.

Mereka kemudian menggantinya dengan kata-kata : Ya Rasulallah, dan Ya

Nabiyallah.

Hampir seluruh ulama Islam dan para ahli Fiqih berbagai madzhab mempunyai

pendapat yang sama mengenai soal tersebut, yaitu bahwa mereka semuanya

melarang orang menggunakan sebutan atau panggilan sebagaimana yang dilakukan

orang sebelum ayat tersebut diatas turun.

Didalam Al-Qur’an banyak terdapat ayat-ayat yang mengisyaratkan makna tersebut

diatas. Antara lain firman Allah SWT. dalam surat Al-A’raf : 157 ; Al-Fath : 8-9, Al

Insyirah : 4 dan lain sebagainya. Dalam ayat-ayat ini Allah SWT. memuji kaum

muslimin yang bersikap hormat dan memuliakan Rasulullah saw., bahkan menyebut

mereka sebagai orang-orang yang beruntung. Juga firman Allah SWT. mengajarkan

kepada kita tatakrama yang mana dalam firman-Nya tidak pernah memanggil atau

menyebut Rasul-Nya dengan kalimat Hai Muhammad, tetapi memanggil beliau

dengan kalimat Hai Rasulatau Hai Nabi.

Firman-firman Allah SWT. tersebut cukup gamblang dan jelas membuktikan bahwa

Allah SWT. mengangkat dan menjunjung Rasul-Nya sedemikian tinggi, hingga layak

disebut sayyidina atau junjungan kita Muhammad Rasulullah saw. Menyebut nama
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beliau saw. tanpa diawali dengan kata yang menunjuk-kan penghormatan, seperti

sayyidina tidak sesuai dengan pengagungan yang selayaknya kepada kedudukan dan

martabat beliau.

Dalam surat Aali-‘Imran:39 Allah SWT. menyebut Nabi Yahya as. dengan predikat

sayyid :

“…Allah memberi kabar gembira kepadamu (Hai Zakariya) akan kelahiran seorang

puteramu, Yahya, yang membenarkan kalimat (yang datang dari) Allah, seorang

sayyid (terkemuka, panutan), (sanggup) menahan diri (dari hawa nafsu) dan Nabi dari

keturunan orang-orang sholeh”.

Para penghuni neraka pun menyebut orang-orang yang menjerumuskan mereka

dengan istilah saadat (jamak dari kata sayyid), yang berarti para pemimpin.

Penyesalan mereka dilukiskan Allah SWT.dalam firman-Nya:

“Dan mereka (penghuni neraka) berkata : ‘Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah

mentaati para pemimpin (sadatanaa) dan para pembesar kami, lalu mereka

menyesatkan kami dari jalan yang benar”. (S.Al-Ahzab:67).

Juga seorang suami dapat disebut dengan kata sayyid, sebagaimana yang terdapat

dalam firman Allah SWT. dalam surat Yusuf : 25:

“Wanita itu menarik qamis (baju) Yusuf dari belakang hingga koyak, kemudian kedua

duanya memergoki sayyid (suami) wanita itu didepan pintu”. Dalam kisah ini yang

dimaksud suami ialah raja Mesir.

Demikian juga kata Maula yang berarti pengasuh, penguasa, penolong dan lain

sebagainya. Banyak terdapat didalam Al-Qur’anul-Karim kata-kata ini, antara lain

dalam surat Ad-Dukhan: 41 Allah berfirman :

“…Hari (kiamat) dimana seorang maula (pelindung) tidak dapat memberi manfaat apa

pun kepada maula (yang dilindunginya) dan mereka tidak akan tertolong”.

Juga dalam firman Allah SWT. dalam Al-Maidah : 55 disebutkan juga kalimat Maula

untuk Allah SWT., Rasul dan orang yang beriman.

Jadi kalau kata sayyid itu dapat digunakan untuk menyebut Nabi Yahya putera

Zakariya, dapat digunakan untuk menyebut raja Mesir, bahkan dapat juga digunakan

untuk menyebut pemimpin yang semuanya itu menunjuk kan kedudukan

seseorangalasan apa yang dapat digunakan untuk menolak sebutan sayyid bagi

junjungan kita Nabi Muhammad saw.

Demikian pula soal penggunaan kata maula . Apakah bid’ah jika seorang menyebut

nama seorang Nabi yang diimani dan dicintainya dengan awalan sayyidina atau
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maulana ?!

Mengapa orang yang menyebut nama seorang pejabat tinggi pemerintahan, kepada

para president, para raja atau menteri, atau kepada diri seseorang dengan awalan

‘Yang Mulia’ tidak dituduh berbuat bid’ah? Tidak salah kalau ada orang yang

mengatakan, bahwa sikap menolak penggunaan kata sayyid atau maula untuk

mengawali penyebutan nama Rasulullah saw. itu sesungguhnya dari pikiran

meremehkan kedudukan dan martabat beliau saw. Atau sekurang-kurang hendak

menyamakan kedudukan dan martabat beliau saw. dengan manusia awam/biasa.

Sebagaimana kita ketahui, dewasa ini masih banyak orang yang menyebut nama

Rasulullah saw. tanpa diawali dengan kata sayyidina dan tanpa dilanjutkan dengan

kalimat sallahu ‘alaihi wasallam (saw.). Menyebut nama Rasulullah dengan cara

demikian menunjukkan sikap tak kenal hormat pada diri orang yang bersangkutan.

Cara demikian itu lazim dilakukan oleh orang-orang diluar Islam, seperti kaum

orientalis barat dan lain sebagainya. Sikap kaum orientalis ini tidak boleh kita tiru.

Banyak hadits-hadits shohih yang menggunakan kata sayyid, beberapa diantaranya

ialah :

“Setiap anak Adam adalah sayyid. Seorang suami adalah sayyid bagi isterinya dan

seorang isteri adalah sayyidah bagi keluarganya (rumah tangga nya)”. (HR Bukhori

dan Adz-Dzahabi).

Jadi kalau setiap anak Adam saja dapat disebut sayyid, apakah anak Adam yang

paling tinggi martabatnya dan paling mulia kedudukannya disisi Allah yaitu junjungan

kita Nabi Muhammad saw. tidak boleh disebut sayyid ?

Didalam shohih Muslim terdapat sebuah hadits, bahwasanya Rasulullah saw.

memberitahu para sahabatnya, bahwa pada hari kiamat kelak Allah SWT. akan

menggugat hamba-hambaNya : “Bukankah engkau telah Ku-muliakan dan Ku-jadikan

sayyid ?” (alam ukrimuka wa usaw.widuka?)

Makna hadits itu ialah, bahwa Allah SWT. telah memberikan kemuliaan dan

kedudukan tinggi kepada setiap manusia. Kalau setiap manusia dikarunia kemuliaan

dan kedudukan tinggi, apakah manusia pilihan Allah yang diutus sebagai Nabi dan

Rasul tidak jauh lebih mulia dan lebih tinggi kedudukan dan martabatnya daripada

manusia lainnya ? Kalau manusia-manusia biasa saja dapat disebut sayyid, mengapa

Rasulullah saw. tidak boleh disebut sayyid atau maula ?

Dalil-dalil orang yang membantah dan jawabannya

– Ada sementara orang terkelabui oleh pengarang hadits palsu yang berbunyi: “Laa

tusayyiduunii fis-shalah” artinya “Jangan menyebutku (Nabi Muhammad saw.) sayyid

didalam sholat”. Tampaknya pengarang hadits palsu yang mengatas namakan
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Rasulullah saw. untuk mempertahankan pendiriannya itu lupa atau memang tidak

mengerti bahwa didalam bahasa Arab tidak pernah terdapat kata kerja tusayyidu.

Tidak ada kemungkinan sama sekali Rasulullah saw.mengucapkan kata-kata dengan

bahasa Arab gadungan seperti yang dilukiskan oleh pengarang hadits palsu tersebut.

Dilihat dari segi bahasanya saja, hadits itu tampak jelas kepalsuannya. Namun untuk

lebih kuat membuktikan kepalsuan hadits tersebut baiklah kami kemukakan beberapa

pendapat yang dinyatakan oleh para ulama.

Dalam kitab Al-Hawi, atas pertanyaan mengenai hadits tersebut Imam Jalaluddin As

Suyuthi menjawab tegas : “Tidak pernah ada (hadits tersebut), itu bathil !”.

Imam Al-Hafidz As-Sakhawi dalam kitab Al-Maqashidul-Al-Hasanah menegaskan : “

Hadits itu tidak karuan sumbernya!“

Imam Jalaluddin Al-Muhli, Imam As-Syamsur-Ramli, Imam Ibnu Hajar Al-Haitsami,

Imam Al-Qari, para ahli Fiqih madzhab Sayfi’i dan madzhab Maliki dan lain-lainnya,

semuanya mengatakan : “Hadits itu sama sekali tidak benar”.

– Selain hadits palsu diatas tersebut, masih ada hadits palsu lainnya yang semakna,

yaitu yang berbunyi: “La tu’adzdzimuunii fil-masjid” artinya ; “Jangan mengagungkan

aku (Nabi Muhammad saw.) di masjid”.

Dalam kitab Kasyful Khufa Imam Al-Hafidz Al-‘Ajluni dengan tegas mengata-kan: “Itu

bathil !”. Demikian pula Imam As-Sakhawi dalam kitab Maulid-nya yang berjudul

Kanzul-‘Ifah menyatakan tentang hadits ini: “Kebohongan yang diada-adakan”.

Memang masuk akal kalau ada orang yang berkata seperti itu yakni jangan

mengagungkan aku di masjid kepada para hadirin didalam masjid, sebab ucapannya

itu merupakan tawadhu’ (rendah hati). Akan tetapi kalau dikatakan bahwa perkataan

tersebut diucapkan oleh Rasulullah saw. atau sebagai hadits beliau saw., jelas hal itu

suatu pemalsuan yang terlampau berani.

Mari kita lanjutkan tentang hadits-hadits yang menggunakan kata sayyid berikut ini:

– Hadits yang diriwayatkan oleh Bukhori dan Muslim dalam Shohihnya bahwa

Rasulullah saw.bersabda : “Aku sayyid anak Adam…” . Jelaslah bahwa kata sayyid

dalam hal ini berarti pemimpin ummat, orang yang paling terhormat dan paling mulia

dan paling sempurna dalam segala hal sehingga dapat menjadi panutan serta teladan

bagi ummat yang dipimpinnya.

Ibnu ‘Abbas ra mengatakan, bahwa makna sayyid dalam hadits tersebut ialah orang

yang paling mulia disisi Allah. Qatadah ra. mengatakan, bahwa Rasulullah saw.

adalah seorang sayyid yang tidak pernah dapat dikalahkan oleh amarahnya.

– Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, Ibnu Majah dan At
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Turmudzi, Rasulullah saw. bersabda :

“Aku adalah sayyid anak Adam pada hari kiamat”. Surmber riwayat lain yang

diketengahkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Bukhori dan Imam Muslim,

mengatakan bahwa Rasulullah saw. bersabda : “Aku sayyid semua manusia pada hari

kiamat”.

Hadit tersebut diberi makna oleh Rasulullah saw. sendiri dengan penjelas- annya:

‘Pada hari kiamat, Adam dan para Nabi keturunannya berada dibawah panjiku”.

Sumber riwayat lain mengatakan lebih tegas lagi, yaitu bahwa Rasulullah saw.

bersabda: “Aku sayyid dua alam”.

– Riwayat yang berasal dari Abu Nu’aim sebagaimana tercantum didalam kitab

Dala’ilun-Nubuwwah mengatakan bahwa Rasulullah saw. bersabda : “Aku sayyid

kaum Mu’minin pada saat mereka dibangkitkan kembali (pada hari kiamat)”.

– Hadits lain yang diriwayatkan oleh Al-Khatib mengatakan, bahwa Rasulullah saw.

bersabda: “Aku Imam kaum muslimin dan sayyid kaum yang bertaqwa”.

– Sebuah hadits yang dengan terang mengisyaratkan keharusan menyebut nama

Rasulullah saw. diawali dengan kata sayyidina diketengahkan oleh Al-Hakim dalam Al

Mustadrak. Hadits yang mempunyai isnad shohih ini berasal dari Jabir bin ‘Abdullah

ra. yang mengatakan sebagai berikut:

“Pada suatu hari kulihat Rasulullah saw. naik keatas mimbar. Setelah memanjatkan

puji syukur kehadirat Allah saw. beliau bertanya : ‘Siapakah aku ini ?’ Kami menyahut:

Rasulullah ! Beliau bertanya lagi: ‘Ya, benar, tetapi siapakah aku ini ?’. Kami

menjawab : Muhammad bin ‘Abdullah bin ‘Abdul-Mutthalib bin Hasyim bin ‘Abdi Manaf

! Beliau kemudian menyatakan : ‘Aku sayyid anak Adam….’.”

Riwayat hadits ini menjelaskan kepada kita bahwa Rasulullah saw. lebih suka kalau

para sahabatnya menyebut nama beliau dengan kata sayyid. Dengan kata sayyid itu

menunjukkan perbedaan kedudukan beliau dari kedudukan para Nabi dan Rasul

terdahulu, bahkan dari semua manusia sejagat.

Semua hadits tersebut diatas menunjukkan dengan jelas, bahwa Rasulullah saw.

adalah sayyid anak Adam, sayyid kaum muslimin, sayyid dua alam (al-‘alamain),

sayyid kaum yang bertakwa. Tidak diragukan lagi bahwa menggunakan kata sayyidina

untuk mengawali penyebutan nama Rasulullah saw. merupakan suatu yang dianjurkan

bagi setiap muslim yang mencintai beliau saw.

– Demikian pula soal kata Maula, Imam Ahmad bin Hanbal di dalam Musnad nya,

Imam Turmduzi, An-Nasa’i dan Ibnu Majah mengetengahkan sebuah hadits, bahwa

Rasulullah saw. bersabda:
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“Man kuntu maulahu fa ‘aliyyun maulahu” artinya : “Barangsiapa aku menjadi maula

nya (pemimpinnya). ‘Ali (bin Abi Thalib) adalah maula-nya…”

– Dari hadits semuanya diatas tersebut kita pun mengetahui dengan jelas bahwa

Rasulullah saw. adalah sayyidina dan maulana (pemimpin kita). Demikian juga para

ahlu-baitnya (keluarganya), semua adalah sayyidina. Al-Bukhori meriwayatkan bahwa

Rasulullah saw. pernah berkata kepada puteri beliau, Siti Fathimah ra:

“Yaa Fathimah amaa tardhiina an takuunii sayyidata nisaail mu’minin au sayyidata

nisaai hadzihil ummati” artinya : “Hai Fathimah, apakah engkau tidak puas menjadi

sayyidah kaum mu’minin (kaum orang-orang yang beriman) atau sayyidah kaum

wanita ummat ini ?”

– Dalam shohih Muslim hadits tersebut berbunyi: “Yaa Fathimah amaa tardhiina an

takuunii sayyidata nisaail mu’mininat au sayyidata nisaai hadzihil ummati” artinya :

“Hai Fathimah, apakah engkau tidak puas menjadi sayyidah mu’mininat (kaum

wanitanya orang-orang yang beriman) atau sayyidah kaum wanita ummat ini ?”

– Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Sa’ad, Rasulullah saw. berkata kepada

puterinya (Siti Fathimah ra):

“Amaa tardhiina an takuunii sayyidata sayyidata nisaa hadzihil ummati au nisaail

‘Alamina” artinya : “…Apakah engkau tidak puas menjadi sayyidah kaum wanita

ummat ini, atau sayyidah kaum wanita sedunia ?”

Demikianlah pula halnya terhadap dua orang cucu Rasulullah saw. Al-Hasan dan Al

Husain radhiyallahu ‘anhuma. Imam Bukhori dan At-Turmudzi meriwayatkan sebuah

hadits yang berisnad shohih bahwa pada suatu hari Rasulullah saw. bersabda : “Al

Hasanu wal Husainu sayyida asybaabi ahlil jannati” artinya : “Al-Hasan dan Al-Husain

dua orang sayyid pemuda ahli surga”.

Berdasarkan hadits-hadits diatas itu kita menyebut puteri Rasulullah saw. Siti

Fathimah Az-Zahra dengan kata awalan sayyidatuna. Demikianlah pula terhadap dua

orang cucu Rasulullah saw. Al-Hasan dan Al-Husain radhiyallahu ‘anhuma.

– Ketika Sa’ad bin Mu’adz ra. diangkat oleh Rasulullah saw. sebagai penguasa kaum

Yahudi Bani Quraidah (setelah mereka tunduk kepada kekuasaan kaum muslimin),

Rasulullah saw. mengutus seorang memanggil Sa’ad supaya datang menghadap

beliau. Sa’ad datang berkendaraan keledai, saat itu Rasulullah saw. berkata kepada

orang-orang yang hadir: “Guumuu ilaa sayyidikum au ilaa khoirikum” artinya :

“Berdirilah menghormati sayyid (pemimpin) kalian, atau orang terbaik diantara kalian”.

Rasulullah saw. menyuruh mereka berdiri bukan karena Sa’ad dalam keadaan sakit

sementara fihak menafsirkan mereka disuruh berdiri untuk menolong Sa’ad turun dari
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keledainya, karena dalam keadaan sakit sebab jika Sa’ad dalam keadaan sakit, tentu

Rasulullah saw. tidak menyuruh mereka semua menghormat kedatangan Sa’ad,

melainkan menyuruh beberapa orang saja untuk berdiri menolong Sa’ad.

Sekalipun–misalnya– Rasulullah saw. melarang para sahabatnya berdiri menghormati

beliau saw., tetapi beliau sendiri malah memerintahkan mereka supaya berdiri

menghormati Sa’ad bin Mu’adz, apakah artinya ? Itulah tatakrama Islam. Kita harus

dapat memahami apa yang dikehendaki oleh Rasulullah saw. dengan larangan dan

perintahnya mengenai soal yang sama itu. Tidak ada ayah, ibu, kakak dan guru yang

secara terang-terangan minta dihormati oleh anak, adik dan murid, akan tetapi si anak,

si adik dan si murid harus merasa dirinya wajib menghormati ayahnya, ibunya,

kakaknya dan gurunya. Demikian juga Rasulullah saw. sekalipun beliau menyadari

kedudukan dan martabatnya yang sedemikian tinggi disisi Allah SWT, beliau tidak

menuntut supaya ummatnya memuliakan dan mengagung-agungkan beliau. Akan

tetapi kita, ummat Rasulullah saw., harus merasa wajib menghormati, memuliakan

dan mengagungkan beliau saw.

Allah SWT. berfirman dalam Al-Ahzab: 6 : “Bagi orang-orang yang beriman, Nabi

(Muhammad saw.) lebih utama daripada diri mereka sendiri, dan para isterinya adalah

ibu-ibu mereka”.

Ibnu ‘Abbas ra. menyatakan: Beliau adalah ayah mereka’ yakni ayah semua orang

beiman! Ayat suci diatas ini jelas maknanya, tidak memerlukan penjelasan apa pun

juga, bahwa Rasulullah saw. lebih utama dari semua orang beriman dan para isteri

beliau wajib dipandang sebagai ibu-ibu seluruh ummat Islam ! Apakah setelah

keterangan semua diatas ini orang yang menyebut nama beliau dengan tambahan

kata awalan sayyidina atau maulana pantas dituduh berbuat bid’ah? Semoga Allah

SWT. memberi hidayah kepada kita semua. Amin

– Ibnu Mas’ud ra. mengatakan kepada orang-orang yang menuntut ilmu kepadanya:

“Apabila kalian mengucapkan shalawat Nabi hendaklah kalian mengucapkan shalawat

dengan sebaik-baiknya. Kalian tidak tahu bahwa sholawat itu akan disampaikan

kepada beliau saw., karena itu ucapkanlah : ‘Ya Allah, limpahkanlah shalawat-Mu,

rahmat-Mu dan berkah-Mu kepada Sayyidul-Mursalin (pemimpin para Nabi dan

Rasulullah) dan Imamul-Muttaqin (Panutan orang-orang bertakwa)”

– Para sahabat Nabi juga menggunakan kata sayyid untuk saling menyebut nama

masing-masing, sebagai tanda saling hormat-menghormati dan harga-menghargai.

Didalam Al-Mustadrak Al-Hakim mengetengahkan sebuah hadits dengan isnad

shohih, bahwa “Abu Hurairah ra. dalam menjawab ucapan salam Al-Hasan bin ‘Ali ra.

selalu mengatakan “Alaikassalam ya sayyidi”. Atas pertanyaan seorang sahabat ia

menjawab: ‘Aku mendengar sendiri Rasulullah saw. menyebutnya (Al-Hasan ra.)

sayyid’ “.
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– Ibnu ‘Athaillah dalam bukunya Miftahul-Falah mengenai pembicaraannya soal

sholawat Nabi mewanti-wanti pembacanya sebagai berikut: “Hendak- nya anda

berhati-hati jangan sampai meninggalkan lafadz sayyidina dalam bersholawat, karena

didalam lafadz itu terdapat rahasia yang tampak jelas bagi orang yang selalu

mengamalkannya”. Dan masih banyak lagi wejangan para ulama pakar cara sebaik

baiknya membaca sholawat pada Rasulullah saw. yang tidak tercantum disini.

Nah, kiranya cukuplah sudah uraian diatas mengenai penggunaan kata sayyidina atau

maulana untuk mengawali penyebutan nama Rasulullah saw. Setelah orang

mengetahui banyak hadits Nabi yang menerangkan persoalan itu yakni menggunakan

kata awalan sayyid, apakah masih ada yang bersikeras tidak mau menggunakan kata

sayyidina dalam menyebut nama beliau saw.?, dan apanya yang salah dalam hal ini ?

Apakah orang yang demikian itu hendak mengingkari martabat Rasulullah saw.

sebagai Sayyidul-Mursalin (penghulu para Rasulullah) dan Habibu Rabbil-‘alamin

(Kesayangan Allah Rabbul ‘alamin) ?

Bagaimana tercelanya orang yang berani membid’ahkan penyebutan sayyidina atau

maulana dimuka nama beliau saw.? Yang lebih aneh lagi sekarang banyak diantara

golongan pengingkar ini sendiri yang memanggil nama satu sama lain diawali dengan

sayyid atau minta juga agar mereka dipanggil sayyid dimuka nama mereka !

10. Penggunaan Tasbih bukanlah bid’ah sesat

Sering yang kita dengar dari golongan muslimin diantaranya dari madzhab Wahabi/

Salafi dan pengikutnya yang melarang orang menggunakan Tasbih waktu berdzikir.

Sudah tentu sebagaimana kebiasaan golongan ini alasan mereka melarang dan

sampai-sampai berani membid’ahkan sesat karena menurut paham mereka bahwa

Rasulullah saw. para sahabat tidak ada yang menggunakan tasbih waktu berdzikir !

‘Tasbih’ atau yang dalam bahasa Arab disebut dengan nama ‘Subhah’ adalah butiran

butiran yang dirangkai untuk menghitung jumlah banyaknya dzikir yang diucapkan

oleh seseorang, dengan lidah atau dengan hati. Dalam bahasa Sanskerta kuno, tasbih

disebut dengan nama Jibmala yang berarti hitungan dzikir.

Orang berbeda pendapat mengenai asal-usul penggunaan tasbih. Ada yang

mengatakan bahwa tasbih berasal dari orang Arab, tetapi ada pula yang mengatakan

bahwa tasbih berasal dari India yaitu dari kebiasaan orang-orang Hindu. Ada pula

orang yang mengatakan bahwa pada mulanya kebiasaan memakai tasbih dilakukan

oleh kaum Brahmana di India. Setelah Budhisme lahir, para biksu Budha

menggunakan tasbih menurut hitungan Wisnuisme, yaitu 108 butir. Ketika Budhisme

menyebar keberbagai negeri, para rahib Nasrani juga menggunakan tasbih, meniru

biksu-biksu Budha. Semuanya ini terjadi pada zaman sebelum islam.
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Kemudian datanglah Islam, suatu agama yang memerintahkan para pemeluk nya

untuk berdzikir (ingat) juga kepada Allah SWT. sebagai salah satu bentuk peribadatan

untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT.. Perintah dzikir bersifat umum, tanpa

pembatasan jumlah tertentu dan tidak terikat juga oleh keadaan-keadaan tertentu.

Banyak sekali firman Allah SWT. dalam Al-Qur’an agar orang banyak berdzikir dalam

setiap keadaan atau situasi, umpama berdzikir sambil berdiri, duduk, berbaring dan

lain sebagainya.

Sehubungan dengan itu terdapat banyak hadits yang menganjurkan jumlah dan waktu

berdzikir, misalnya seusai sholat fardhu yaitu tiga puluh tiga kali dengan ucapan

Subhanallah, tiga puluh tiga kali Alhamdulillah dan tiga puluh tiga kali Allahu Akbar,

kemudian dilengkapi menjadi seratus dengan ucapan kalimat tauhid ‘Laa ilaaha

illallahu wahdahu….’. Kecuali itu terdapat pula hadits-hadits lain yang menerangkan

keutamaan berbagai ucapan dzikir bila disebut sepuluh atau seratus kali. Dengan

adanya hadits-hadits yang menetapkan jumlah dzikir seperti itu maka dengan

sendirinya orang yang berdzikir perlu mengetahui jumlahnya yang pasti.

Hadits-hadits yang berkaitan dengan cara menghitung dzikir

Hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tirmidzi, An-Nasai dan Al-Hakim berasal

dari Ibnu Umar ra. yang mengatakan:

“Rasulullah saw. menghitung dzikirnya dengan jari-jari dan menyarankan para

sahabatnya supaya mengikuti cara beliau saw.”. Para Imam ahli hadits tersebut juga

meriwayatkan sebuah hadits berasal dari Bisrah, seorang wanita dari kaum Muhajirin,

yang mengatakan bahwa Rasulullah saw. pernah berkata:

“Hendaklah kalian senantiasa bertasbih (berdzikir), bertahlil dan bertaqdis (yakni

berdzikir dengan menyebut ke–Esa-an dan ke-Suci-an Allah SWT.). Janganlah kalian

sampai lupa hingga kalian akan melupakan tauhid. Hitunglah dzikir kalian dengan jari,

karena jari-jari kelak akan ditanya oleh Allah dan akan diminta berbicara”.

Perhatikanlah: Anjuran menghitung dengan jari dalam hadits itu tidak berarti

melarang orang menghitung dzikir dengan cara lain !!!. Untuk mengharamkan atau

memunkarkan suatu amalan haruslah mendatangkan nash yang khusus tentang itu,

tidak seenaknya sendiri saja!!

Imam Tirmidzi, Al-Hakim dan Thabarani meriwayatkan sebuah hadits berasal dari

Shofiyyah yang mengatakan: “Bahwa pada suatu saat Rasulullah saw. datang

kerumahnya. Beliau melihat empat ribu butir biji kurma yang biasa digunakan oleh

Shofiyyah untuk menghitung dzikir. Beliau saw. bertanya; ‘Hai binti Huyay, apakah

itu ?‘ Shofiyyah menjawab ; ‘Itulah yang kupergunakan untuk menghitung dzikir’.

Beliau saw. berkata lagi; ‘Sesungguhnya engkau dapat berdzikir lebih banyak dari itu’.

Shofiyyah menyahut; ‘Ya Rasulullah, ajarilah aku’. Rasulullah saw. kemudian berkata;
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‘Sebutlah, Maha Suci Allah sebanyak ciptaan-Nya’”. (Hadits shohih).

Abu Dawud dan Tirmidzi meriwayatkan sebuah hadits yang dinilai sebagai hadits

hasan/baik oleh An-Nasai, Ibnu Majah, Ibnu Hibban dan Al-Hakim yaitu hadits yang

berasal dari Sa’ad bin Abi Waqqash ra. yang mengatakan:

“Bahwa pada suatu hari Rasulullah saw. singgah dirumah seorang wanita. Beliau

melihat banyak batu kerikil yang biasa dipergunakan oleh wanita itu untuk

menghitung dzikir. Beliau bertanya; ‘Maukah engkau kuberitahu cara yang lebih

mudah dari itu dan lebih afdhal/utama ?’ Sebut sajalah kalimat-kalimat sebagai berikut

:

‘Subhanallahi ‘adada maa kholaga fis samaai, subhanallahi ‘adada maa kholaga fil

ardhi, subhanallahi ‘adada maa baina dzaalika, Allahu akbaru mitslu dzaalika, wal

hamdu lillahi mitslu dzaalika, wa laa ilaaha illallahu mitslu dzaalika wa laa guwwata

illaa billahimitslu dzaalika’”.

Yang artinya : ‘Maha suci Allah sebanyak makhluk-Nya yang dilangit, Maha suci Allah

sebanyak makhluk-Nya yang dibumi, Maha suci Allah sebanyak makhluk ciptaan-Nya.

(sebutkan juga) Allah Maha Besar, seperti tadi, Puji syukur kepada Allah seperti tadi,

Tidak ada Tuhan selain Allah, seperti tadi dan tidak ada kekuatan kecuali dari Allah,

seperti tadi !’“.

Lihat dua hadits diatas ini, Rasulullah saw. melihat Shofiyyah menggunakan biji

kurma untuk menghitung dzikirnya, beliau saw. tidak melarangnya atau tidak

mengatakan bahwa dia harus berdzikir dengan jari-jarinya, malah beliau saw. berkata

kepadanya engkau dapat berdzikir lebih banyak dari itu !! Begitu juga beliau saw. tidak

melarang seorang wanita lainnya yang menggunakan batu kerikil untuk menghitung

dzikirnya dengan kata lain beliau saw. tidak mengatakan kepada wanita itu, buanglah

batu kerikil itu dan hitunglah dzikirmu dengan jari-jarimu !

Beliau saw. malah mengajarkan kepada mereka berdua bacaan-bacaan yang lebih

utama dan lebih mudah dibaca. Sedangkan berapa jumlah dzikir yang harus dibaca,

tidak ditentukan oleh Rasulullah saw. jadi terserah kemampuan mereka.

Banyak riwayat bahwa para sahabat Nabi saw. dan kaum salaf yang sholeh pun

menggunakan biji kurma, batu-batu kerikil, bundelan-bundelan benang dan lain

sebagainya untuk menghitung dzikir yang dibaca. Ternyata tidak ada orang yang

menyalahkan atau membid’ahkan sesat mereka !!

Imam Ahmad bin Hanbal didalam Musnadnya meriwayatkan bahwa seorang sahabat

Nabi yang bernama Abu Shofiyyah menghitung dzikirnya dengan batu-batu kerikil.

Riwayat ini dikemukakan juga oleh Imam Al-Baihaqi dalam Mu’jamus Shahabah;

”‘bahwa Abu Shofiyyah, maula Rasulullah saw. menghamparkan selembar kulit
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kemudian mengambil sebuah kantong berisi batu-batu kerikil, lalu duduk berdzikir

hingga tengah hari. Setelah itu ia menyingkirkannya. Seusai sholat dhuhur ia

mengambilnya lagi lalu berdzikir hingga sore hari“.

Abu Dawud meriwayatkan; ‘bahwa Abu Hurairah ra. mempunyai sebuah kantong

berisi batu kerikil. Ia duduk bersimpuh diatas tempat tidurnya ditunggui oleh seorang

hamba sahaya wanita berkulit hitam. Abu Hurairah berdzikir dan menghitungnya

dengan batu-batu kerikil yang berada dalam kantong itu. Bila batu-batu itu habis

dipergunakan, hamba sahayanya menyerahkan kembali batu-batu kerikil itu

kepadanya’.

Abu Syaibah juga mengutip hadits ‘Ikrimah yang mengatakan; ‘bahwa Abu Hurairah

mempunyai seutas benang dengan bundelan seribu buah. Ia baru tidur setelah

berdzikir dua belas ribu kali’.

Imam Ahmad bin Hanbal dalam Musnadnya bab Zuhud mengemukakan; ‘bahwa Abu

Darda ra. mempunyai sejumlah biji kurma yang disimpan dalam kantong. Usai sholat

shubuh biji kurma itu dikeluarkan satu persatu untuk menghitung dzikir hingga habis’

.

Abu Syaibah juga mengatakan; ‘bahwa Sa’ad bin Abi Waqqash ra menghitung

dzikirnya dengan batu kerikil atau biji kurma. Demikian pula Abu Sa’id Al-Khudri.

Dalam kitab Al-Manahil Al-Musalsalah Abdulbaqi mengetengahkan sebuah riwayat

yang mengatakan; ‘bahwa Fathimah binti Al-Husain ra mempunyai benang yang

banyak bundelannya untuk menghitung dzikir.

Dalam kitab Al-Kamil, Al-Mubarrad mengatakan; “bahwa ‘Ali bin ‘Abdullah bin ‘Abbas

ra (wafat th 110 H) mempunyai lima ratus butir biji zaitun. Tiap hari ia menghitung

raka’at-raka’at sholat sunnahnya dengan biji itu, sehingga banyak orang yang

menyebut namanya dengan ‘Dzu Nafatsat’“.

Abul Qasim At-Thabari dalam kitab Karamatul-Auliya mengatakan: ‘Banyak sekali

orang-orang keramat yang menggunakan tasbih untuk menghitung dzikir, antara lain

Syeikh Abu Muslim Al-Khaulani dan lain-lain’.

Menurut riwayat bentuk tasbih yang kita kenal pada zaman sekarang ini baru

dipergunakan orang mulai abad ke 2 Hijriah. Ketika itu nama ‘tasbih’ belum

digunanakan untuk menyebut alat penghitung dzikir. Hal itu diperkuat oleh Az-Zabidi

yang mengutip keterangan dari gurunya didalam kitab Tajul-‘Arus . Sejak masa itu

tasbih mulai banyak dipergunakan orang dimana-mana. Pada masa itu masih ada

beberapa ulama yang memandang penggunaan tasbih untuk menghitung dzikir

sebagai hal yang kurang baik. Oleh karena itu tidak aneh kalau ada orang yang pernah

bertanya pada seorang Waliyullah yang bernama Al-Junaid: ‘Apakah orang semulia
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anda mau memegang tasbih ?. Al-Junaid menjawab: ‘Jalan yang mendekatkan diriku

kepada Allah SWT. tidak akan kutinggalkan’.(Ar-Risalah Al-Qusyariyyah).

Sejak abad ke 5 Hijriah penggunaan tasbih makin meluas dikalangan kaum muslimin,

termasuk kaum wanitanya yang tekun beribadah. Tidak ada berita riwayat, baik yang

berasal dari kaum Salaf maupun dari kaum Khalaf (generasi muslimin berikutnya)

yang menyebutkan adanya larangan penggunaan tasbih, dan tidak ada pula yang

memandang penggunaan tasbih sebagai perbuatan munkar!!

Pada zaman kita sekarang ini bentuk tasbih terdiri dari seratus buah butiran atau tiga

puluh tiga butir, sesuai dengan jumlah banyaknya dzikir yang disebut-sebut dalam

hadits-hadits shohih. Bentuk tasbih ini malah lebih praktis dan mudah dibandingkan

pada masa zaman nya Rasulullah saw. dan masa sebelum abad kedua Hijriah. Begitu

juga untuk menghitung jumlah dzikiragama Islam tidak menetapkan cara tertentu. Hal

itu diserahkan kepada masing-masing orang yang berdzikir.

Cara apa saja untuk menghitung bacaan dzikir itu asalkan bacaan dan alat

menghitung yang tidak yang dilarang menurut Kitabullah dan Sunnah Rasulullah saw.

itu mustahab/baik untuk diamalkan. Berdasarkan riwayat-riwayat hadits yang telah

dikemukakan diatas jelaslah, bahwa menghitung dzikir bukan dengan jari adalah sah/

boleh. Begitu juga benda apa pun yang digunakan sebagai tasbih untuk menghitung

dzikir, tidak bisa lain, orang tetap menggunakan tangan atau jarinya juga, bukan

menggunakan kakinya!! Dengan demikian jari-jari ini juga digunakan untuk kebaikan !!

Malah sekarang banyak kita para ulama pakar maupun kaum muslimin lainnya sering

menggunakan tasbih bila berdzikir.

Jadi masalah menghitung dengan butiran-butiran tasbih sesungguhnya tidak perlu

dipersoalkan, apalagi kalau ada orang yang menganggapnya sebagai ‘bid’ah

dholalah’. Yang perlu kita ketahui ialah : Manakah yang lebih baik, menghitung

dzikir dengan jari tanpa menggunakan tasbih ataukah dengan menggunakan

tasbih ?

Menurut Ibnu ‘Umar ra. menghitung dzikir dengan jari (daripada dengan batu kerikil,

biji kurma dll) lebih afdhal/utama. Akan tetapi Ibnu ‘Umar juga mengatakan jika orang

yang berdzikir tidak akan salah hitung dengan menggunakan jari, itulah yang afdhal.

Jika tidak demikian maka mengguna-kan tasbih lebih afdhal.

Perlu juga diketahui, bahwa menghitung dzikir dengan tasbih disunnahkan

menggunakan tangan kanan, yaitu sebagaimana yang dilakukan oleh kaum Salaf. Hal

itu disebut dalam hadits-hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan lain-lain.

Dalam soal dzikir yang paling penting dan wajib diperhatikan baik-baik ialah

kekhusyu’an, apa yang diucapkan dengan lisan juga dalam hati mengikutinya.

Maksudnya bila lisan mengucapkan Subhanallah maka dalam hati juga memantapkan

kata-kata yang sama yaitu Subhanallah. Allah SWT. melihat apa yang ada didalam
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hati orang yang berdzikir, bukan melihat kepada benda (tasbih) yang digunakan untuk

menghitung dzikir!! Wallahu a’lam.

Insya Allah dengan keterangan singkat ini, para pembaca bisa menilai sendiri apakah

benar yang dikatakan golongan pengingkar bahwa penggunaan Tasbih adalah

munkar, bid’ah dholalah/sesat dn lain sebagainya ??? Semoga Allah SWT. memberi

hidayah kepada semua kaum muslimin. Amin.

Semoga dengan keterangan sebelumnya mengenai akidah golongan Wahabi/Salafi

serta pengikutnya dan keterangan bid’ah yang singkat ini insya-Allah bisa membuka

hati kita masing-masing agar tidak mudah mensesatkan, mengkafirkan dan

sebagainya pada saudara muslim kita sendiri yang sedang melakukan ritual-ritual

Islam begitu juga yang berlainan madzhab dengan madzhab kita.

11. Hukum Makanan Tahlilan

Ada dua pendapat di kalangan ulama berkaitan dengan hukum menyuguhkan

makanan dari pihak keluarga si mayit kepada para jamaah tahlilan maupun orang

orang yang datang bertakziyah.

a. Pendapat yang menyatakan makruh. Hal ini didasarkan pada dua hadits:

Pertama, hadits Jarir bin Abdullah al-Bajali yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibn

Majah dengan sanad yang shahih. Jarir bin Abdullah berkata: "Kami menganggap

berkumpul pada keluarga mayit dan penyuguhan makanan dari pihak keluarga mayit

bagi mereka (yang berkumpul) termasuk niyahah (ratapan)." Berdasarkan hadits ini,

para ulama madzhab Hanafi berpendapat makruh memberikan makanan pada hari

pertama, kedua, ketiga dan setelah tujuh hari kepada pentakziyah sebagaimana

ditegaskan oleh al-Imam Ibn Abidin dalam Hasyiyah Radd al-Muhtar juz 2hlm. 240.

Kedua, Hadits riwayat al-Tirmidzi, al-Hakim dan lain-lainnya, bahwa Rasulullah saw.

bersabda: "Buatkan makanan bagi keluarga Ja'far, karena mereka sekarang sibuk

mendengar kematian Ja'far." Para ulama berpendapat, bahwa yang disunnatkan

sebenarnya adalah tetangga keluarga mayit atau kerabat-kerabat mereka yang jauh

membuatkan makanan bagi keluarga mayit yang sedang berduka, yang cukup bagi

kebutuhan mereka dalam waktu selama sehari semalam. Pendapat ini diikuti oleh

mayoritas fuqaha, dan mayoritas ulama madzahib al-arba'ah. Dan ini juga merupakan

praktek warga Nahdliyin, saat ada tetangga meninggal, maka para tetangga takziyah

dengan membawa beras, uang serta membantu memasak untuk keluarga musibah

dan memasak bagi yang bertakziah yang mana makanan itu berasal dari tetangga2

sekitar dan sama sekali tidak mengambil harta dari keluarga musibah.

b. Ulama yang lain berpendapat bolehnya menyuguhkan makanan dari pihak keluarga

mayit bagi para jamaah tahlilan maupun para pentakziyah, meskipun pada masa
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masa tiga hari hari pertama pra meninggalnya si mayit. Hal ini didasarkan pada

beberapa dalil antara lain:

Pertama, Ahmad bin Mani' meriwayatkan dalam Musnad-nya dari jalur al-Ahnaf bin

Qais yang berkata: "Setelah Khalifah Umar bin al-Khaththab ditikam, maka beliau

menginstruksikan agar Shuhaib yang bertindak sebagai imam shalat selama tiga hari

dan memerintahkan menyuguhkan makanan bagi orang-orang yang datang

bertakziyah." Menurut al-Hafizh Ibn Hajar, sanad hadits ini bernilai hasan. (Lihat al

Hafizh Ibn Hajar, al-Mathalib al-'Aliyah fi Zawaid al-Masanid al-Tsamaniyah, juz 1,

hlm. 199, hadits no. 709).

Kedua, al-Imam Ahmad bin Hanbal meriwayatkan dalam kitab al-Zuhd dari al-Imam

Thawus (ulama salaf dari generasi tabi'in), yang berkata: "Sesungguhnya orang-orang

yang meninggal dunia itu diuji oleh di dalam kubur mereka selama tujuh hari. Mereka

(para generasi salaf) menganjurkan mengeluarkan sedekah makanan untuk mereka

selama tujuh hari tersebut." Menurut al-Hafizh Ibn Hajar, sanad hadits ini kuat (shahih)

. (Lihat, al-Hafizh Ibn Hajar, al-Mathalib al-'Aliyah, juz 1, hlm. 199, hadits no. 710).

Ketiga, “Kami keluar bersama Rasulullah shallallahu ‘alayhi wa sallam pada sebuah

jenazah, maka aku melihat Rasulullah shallallahu ‘alayhi wa sallam berada diatas

kubur berpesan kepada penggali kubur : “perluaskanlah olehmu dari bagian kakinya,

dan juga luaskanlah pada bagian kepalanya”, Maka tatkala telah kembali dari kubur,

seorang wanita (istri mayyit, red) mengundang (mengajak) Rasulullah, maka

Rasulullah datang seraya didatangkan (disuguhkan) makanan yang diletakkan

dihadapan Rasulullah, kemudian diletakkan juga pada sebuah perkumpulan (qaum/

sahabat), kemudian dimakanlah oleh mereka. Maka ayah-ayah kami melihat

Rasulullah shallallahu ‘alayhi wa sallam makan dengan suapan, dan bersabda:

“aku mendapati daging kambing yang diambil tanpa izin pemiliknya”. Kemudian wanita

itu berkata : “wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah mengutus ke Baqi’ untuk

membeli kambing untukku, namun tidak menemukannya, maka aku mengutus kepada

tetanggaku untuk membeli kambingnya kemudian agar di kirim kepadaku, namun ia

tidak ada, maka aku mengutus kepada istinya (untuk membelinya) dan ia kirim

kambing itu kepadaku, maka Rasulullah shallallahu ‘alayhi wa sallam bersabda :

“berikanlah makanan ini untuk tawanan”. (Sunan Abi Daud no. 3332 ; As-Sunanul

Kubrra lil-Baihaqi no. 10825 ; hadits ini shahih ; Misykaatul Mafatih [5942] At-Tabrizi

dan Mirqatul Mafatih syarh Misykah al-Mashabih [5942] karangan al-Mulla ‘Alial-Qari,

hadits tersebut dikomentari shahih. Lebih jauh lagi, didalam kitab tersebut disebutkan

dengan lafadz berikut:

المتوفى) زوجة
أي:

، امرأته)
داعي استقبله

“Rasulullah menerima ajakan wanitanya, yakni istri dari yang wafat”.)
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4.1.12 12. Hukum Duduk Bersama Untuk Berdzikir

4.1.13

Alhamdulillah, di bumi Sunni Syafi`i, Indonesia ini masih banyak umat Islam yang

mengamalkan ajaran Nabi saw., antara lain yang disebutkan dalam hadits hasan

riwayat Imam Tirmidzi dari Abu Hurairah, Nabi saw. bersabda : Maa qa`ada qaumun

lam yadzkurullaha fiihi walam yushallu `alan nabiyyi shallallahu alaihi wasallam, illaa

kaana alaihim hasratan yaumal qiyaamah, (tidaklah suatu kaum yang duduk di suatu

tempat, dan tidak berdzikir kepada Allah dan tidak pula bershalawat untuk Nabi saw.,

kecuali mereka akan ditimpa penyesalan pada hari kiamat). Yang dinamakan kaum

dalam hadits di atas adalah sekelompok orang yang duduk bersama dalam suatu

majelis. Jika saja yang dimaksudkan adalah perorangan, maka Nabi saw. cukup

mengatakan maa qa`ada rajulun (tidaklah seseorang yang duduk), tetapi Nabi saw.

mengatakan qaumun (suatu kaum).

Artinya baik mereka membacanya secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama,

bahkan pemahaman yang lebih dekat dengan kebenaran, adalah secara bersama

sama, baik dengan suara pelan dan lirih, yang hanya dapat didengarkan oleh dirinya

sendiri, maupun dengan mengangkat suara secara wajar sehingga terdengar suara

lantunan-lantunan dzikir yang menentramkan jiwa, hal ini sama seperti yang dilakukan

umat Islam di saat menggemakan takbiran di malam Hari Raya secara bersama-sama

dengan suara keras. Semua cara dalam menghidupkan majelis dzikir dan shalawat

yang dilakukan oleh suatu kaum secara bersama-sama, tidak ada larangan secara

spesifik baik dari Alquran maupun hadits shahih manapun.

Karena itu, kegiatan masyarakat Indonesia yang marak dilakukan di pedesaan,

perkampungan, maupun perkotaan dalam mengadakan majelis dzikir kepada Allah,

majelis shalawat untuk Nabi saw., maupun majelis ta`lim untuk memahami ajaran

syariat Islam adalah sudah sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad saw.

Jadi mari kita bersama-sama lestarikan majelis dzikir, majelis shalawat dan majelis

ta`lim di wilayah kita masing-masing, agar tidak ada penyesalan pada hari Qiyamat

nanti.

13. Dalil Nyekar Bunga Di Kuburan

Barangkali telinga masyarakat Indonesia tidaklah asing dengan istilah nyekar. Adapun

arti nyekar adalah menabur beberapa jenis bunga di atas kuburan orang yang

diziarahinya, seperti menabur bunga kamboja, mawar, melati, dan bunga lainnya yang

beraroma harum. Ada kalanya yang diziarahi adalah kuburan sanak keluarga, namun

tak jarang pula kuburan orang lain yang dikenalnya. Nabi saw. sendiri pernah

berziarah kepada dua kuburan muslim yang sebelumnya tidak dikenal oleh beliau saw.

Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari, bahwasannya suatu saat Nabi SAW.

melewati dua kuburan muslim, lantas beliau SAW. bersabda: Sesungguhnya kedua
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orang ini sedang disiksa, keduanya disiksa bukanlah karena suatu masalah yang

besar, tetapi yang satu terbiasa bernamimah (menfitnah dan mengadu domba),

sedangkan yang satu lagi terbiasa tidak bersesuci (tidak cebok) jika habis kencing.

Kemudian beliau saw. mengambil pelepah kurma yang masih segar dan

memotongnya, untuk dibawa saat menziarahi kedua kuburan tersebut, lantas beliau

saw. menancapkan potongan pelepah kurma itu di atas dua kuburan tersebut pada

bagian kepala masing-masing, seraya bersabda : Semoga Allah meringankan siksa

dari kedua mayyit ini selagi pelepah korma ini masih segar. Hadits ini juga

diriwayatkan oleh Imam Muslim pada Kitabut Thaharah (Bab Bersuci).

Berkiblat dari hadits shahih inilah umat Islam melakukan ajaran Nabi saw. untuk

menziarahi kuburan sanak famili dan orang-orang yang dikenalnya untuk mendoakan

penduduk kuburan. Dari hadits ini pula umat Islam belajar pengamalan nyekar bunga

di atas kuburan.

Tentunya kondisi alam di Makkah dan Madinah saat Nabi saw. masih hidup, sangat

berbeda dengan situasi di Indonesia. Maksudnya, Nabi saw. saat itu melakukan

nyekar dengan menggunakan pelepah kurma, karena pohon kurma sangat mudah

didapati di sana, dan sebaliknya sangat sulit menemui jenis pepohonan yang

berbunga. Sedangkan masyarakat Indonesia berdalil bahwa yang terpenting dalam

melakukan nyekar saat berziarah kubur, bukanlah faktor pelepah kurmanya, yang

kebetulan sangat sulit pula ditemui di Indonesia, namun segala macam jenis pohon,

termasuk juga jenis bunga dan dedaunan, selagi masih segar, maka dapat memberi

dampak positif bagi mayyit yang berada di alam kubur, yaitu dapat memperingan siksa

kubur sesuai sabda Nabi saw.

Karena Indonesia adalah negeri yang sangat subur, dan sangat mudah bagi

masyarakat untuk menanam pepohonan di mana saja berada, ibarat tongkat kayu dan

batu jadi tanaman. Maka masyarakat Indonesia-pun menjadi kreatif, yaitu disamping

mereka melakukan nyekar dengan menggunakan berbagai jenis bunga dan dedaunan

yang beraroma harum, karena memang banyak pilihan dan mudah ditemukan di

Indonesia, maka masyarakat juga rajin menanam berbagai jenis pepohonan di tanah

kuburan, tujuan mereka hanya satu yaitu mengamalkan hadits Nabi SAW., dan

mengharapkan kelanggengan peringanan siksa bagi sanak keluarga dan handai taulan

yang telah terdahulu menghuni tanah pekuburan. Karena dengan menanam pohon ini,

maka kualitas kesegarannya pepohonan bisa bertahan relatif sangat lama.

Memang Nabi SAW. tidak mencontohkan secara langsung penanaman pohon di tanah

kuburan. Seperti halnya Nabi SAW. juga tidak pernah mencontohkan berdakwah lewat

media cetak, elektronik, bahkan lewat dunia maya, karena situasi dan kondisi saat itu

tidak memungkinkan Nabi SAW. melakukannya. Namun para ulama kontemporer dari

segala macam aliran pemahaman, saat ini marak menggunakan media cetak,

elektronik, dan internet sebagai fasilitas penyampaian ajaran Islam kepada
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masyarakat luas, tujuannya hanya satu yaitu mengikuti langkah dakwah Nabi SAW.,

namun dengan asumsi agar dakwah islamiyah yang mereka lakukan lebih menyentuh

masyarakat luas, sehingga pundi-pundi pahala bagi para ulama dan da’i akan lebih

banyak pula dikumpulkan. Yang demikian ini memang sangat memungkinkan

dilakukan pada jaman modern ini.

Jadi, sama saja dengan kasus nyekar yang dilakukan masyarakat muslim di

Indonesia, mereka bertujuan hanya satu, yaitu mengikutijejak nyekarnya Nabi SAW.,

namun mereka menginginkan agar keringanan siksa bagi penghuni kuburan itu bisa

lebih langgeng, maka masyarakt-apun menanam pepohonaan di tanah pekuburan, hal

ini dikarenakan sangat memungkinkan dilakukan di negeri yang bertanah subur ini,

bumi Indonesia dengan penduduk muslim asli Sunny Syafii.

Ternyata dari satu amalan Nabi dalam menziarahi dua kuburan dari orang yang tidak

dikenal, dan memberikan solusi amalan nyekar dengan penancapan pelepah korma di

atas kuburan mayyit, dengan tujuan demi peringasnan siksa kubur yang tengah

mereka hadapi, menunjukkan bahwa keberadaan Nabi SAW. adalah benar-benar

rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam, termasuk juga alam kehidupan dunia

kasat mata, maupun alam kubur, bahkan bagi alam akhirat di kelak kemudian hari.

(Literatur tunggal: Kitab Tahqiiqul Aamal fiima yantafiul mayyitu minal a`maal,

karangan Abuya Sayyid Muhammad Alwi Almaliki Alhasani, Imam Ahlussunnah wal

Jamaah Abad 21)

14. Dalil Tentang Bolehnya Bertabaruk

Bertabarruk yang dimaksud di sini, adalah seseorang yang sengaja mencari (Jawa :

ngalap) barakah dari sesuatu yang diyakini baik, dan tidak bertentangan dengan

syariat Islam.Adakalanya dengan mengambi sesuatu, atau mengusap sesuatu, atau

meminum sesuatu, atau sesuatu, bahkan melakukan sesuatu dengan tujuan mencari

barakah.Ada seseorang yang menjalankan bisnis milik orang lain tanpa meminta

sedikitpun bayaran atau keuntungan dari bisnisnya itu, sebab ia hanya ingin mencari

barakah, karena si pemilik modal tiada lain adalah kiai/ustadz/guru agama-nya. Ada

juga yang sengaja mencium tangan atau bahkan dada seseorang yang dianggap

shaleh maupun `alim dengan tujuan mencari barakah. Atau mendatangi seorang yang

shaleh dengan membawa air lantas minta dibacakan surat Alfatihah atau doa

kesembuahan dan sebagainya, senuanya itu bertujuan mencari barakah. Demikian

dan seterusnya.

Adapun amalan-amalan yang tertera di atas adalah menirukan perilaku para shahabat

Nabi saw. sebagaimana yang ditulis para ulama salaf dalam buku-buku mereka,

antara lain :
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(1). Imam Ibnu Hajar Alhaitsami menulis dalam kitab Majma`uz zawaid, 9:349 yang

disebutkan juga dalam kitab Almathaalibul \`Aaliyah, 4:90 : Diriwayatkan dari Ja`far bin

Abdillah bin Alhakam, bahwa shahabat Khalid bin Walid RA, Panglima perang tentara

Islam, pada saat perang Yarmuk kehilangan songkok miliknya, lantas beliau meminta

tolong dengan sangat agar dicarikan sampai ketemu. Tatkala ditemukan, ternyata

songkok tersebut bukanlah baru, melainkan sudah hampir kusam, lantas beliau

mengtakan : Tatkala Rasulullah saw. berumrah, beliau saw. mencukur rambutnya saat

bertahallul, dan orang-orang yang mengetahuinya, mereka berebut rambut Rasulullah

saw., kemudian aku bergegas mengambil rambut bagian ubun-ubun, dan aku selipkan

pada songkokku ini, dan sejak aku memakai songkok yang ada rambut Rasulullah

saw. ini, maka tidak pernah aku memimpim peperangan kecuali selalu diberi

kemenangan oleh Allah.

(2). Imam Bukhari dalam Kitabus syuruuth, babus syuruuthu fil jihaad, meriwayatkan

dari Almasur bin Makhramah dan Marwan, mengatakan bahwa Urwah (tokoh kafir

Quraisy) memperhatikan perilaku para shahabat Nabi SAW., lantas mengkhabarkan

kepada kawan-kawannya sesama kafir Quraisy : Wahai kaumku, demi tuhan, aku

sering menjadi delegasi kepada para raja, aku menjadi delegasi menemui Raja Kaisar,

Raja Kisra, dan Raja Najasyi, tetapi demi tuhan belum pernah aku temui para pengikut

mereka itu dalam menghormati para raja itu, seperti cara para shahabat dalam

menghormati Muhammad (SAW.), demi tuhan, setiap Muhammad meludah, pasti

telapak tangan mereka dibuka lebar-lebar untuk menampung ludah Muhammad,

lantas bagi yang mendapatkan ludah itu pasti langsung diusapkan pada wajah dan

kulit masing-masing (tabarrukan). Jika Muhammad memrintahkan sesuatu, mereka

bergegas menjalankannya. Jika Muhammad berwudlu mereka berebut bahkan hampir

berperang hanya untuk (bertabarruk) mendapatkan air bekas wudlunya. Jika mereka

berbicara di depan Muhammad pasti merendahkan suaranya, mereka tidak berani

memandang wajah Muhammad dengan lama-lama karena rasa hormat yang sangat

dan lebih daripada umumnya.

(3). Imam Muslim dalam kitab Shahihnya meriwayatkan dari Anas bin Malik RA,

bahwa Nabi saw. datang ke Mina, lantas melaksanakan lempar Jumrah, kemudian

mencukur rambutnya, dan meminta kepada si pencukur untuk mengumpulkan

rambutnya, dan beliau saw. membagikannya kepada masyarakat muslim.

(2). Riwayat serupa di atas juga terdapat dalam kitab Sunan Tirmidzi, yang

mengatakan bahwa Nabi saw. menyerahkan potongan rambutnya kepada Abu

Thalhah dan beliau saw. memerintahkan : Bagikanlah kepada orang-orang.

(3). Imam Muslim meriwayatkan juga dari shahabat Anas RA berkata, bahwa suatu

saat Nabi saw. beristirahat tidur di rumah kami sehingga beliau saw. berkeringat,

lantas ibu kami mengambil botol dan menampung tetesan keringat Nabi saw.,

kemudian Nabi saw. terbangun dan bersabda : Wahai Ummu Sulaim, apa yang
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engkau lakukan ? Ummu Sulaim menjawab : Kami jadikan keringatmu ini sebagai

parfum, bahkan ia lebih harum dari semua jenis parfum.

(4). Sedangkan dalam riwayat Ishaq bin Abi Thalhah, bahwa Ummu Sulaim istrinya

Abu Thalhah menjawab : Kami mengharapkan barakahnya untuk anak-anak kami.

Lantas Nabi saw. bersabda : Engkau benar.

(5). Imam Thabarani meriwayatkan dari Safinah RA, berkata : Tatkala Rasulullah saw.

berhijamah (canthuk), beliau saw. bersabda kepadaku: Ambillah darahku ini, dan

tanamlah jangan sampai ketahuan binatang liar, burung, maupun orang lain..! Lantas

aku bawa menjauh dan aku minum, kemudian aku ceritakan kepada beliau saw.,

maka beliau tertawa.

(6). Imam Thabarani juga meriwayatkan hadits penguat, Nabi saw. bersabda :

Barangsiapa yang darah (daging)-nya bercampur dengan darahku, maka tidak bakal

disentuh api neraka.

(7). Imam Ahmad bin Hanbal meriwayatkan dari Anas RA, bahwa suatu saat Nabi

saw. mampir ke rumah Ummu Sulaim, yang dalam rumah itu ada qirbah (tempat air

minum) menggantung, lantas beliau saw. meminumnya secara langsung dari bibir

qirbah itu dengan berdiri, kemudian Ummu Sulaim menyimpan qirbah tersebut untuk

bertabarruk dari sisa bekas tempat minum Nabi saw.

(8). Ibnu Hajar Alhaitsami menulis riwayat hadits dari Yahya bin Alharits Aldzimaari

berkata : Aku menemui Watsilah bin Al-asqa` RA lantas aku tanyakan : Apa engkau

membaiat Rasulullah dengan tanganmu ini ? Beliau menjawab : Ya.. ! Aku katakan :

Sodorkanlah tanganmu untukku, dan aku akan menciumnya. Kemudian beliau

memberikan tangannya kepadaku, dan akupun menciumnya. (HR. Atthabarani).

(9). Imam Bukhari meriwayatkan dari Abdurrahman bin Razin, mengatakan ; Kami

melintas di Arrabadzah, lantas diinfokan kepada kami: Di situ ada Shahabat Salamah

bin Al-aqwa` RA, lantas kami menjenguk beliau RA, dan kami ucapkan salam. Lantas

beliau RA menjulurkan tangannya seraya berkata : Aku membaiat Nabi saw. dengan

kedua tanganku ini...! Kemudian beliau membuka telapak tangannya yang gemuk

besar, kemudian kami berdiri dan kami menciumnya.

(10). Imam Bukhari meriwayatkan dari Asmaa binti Abu Bakar RA, beliau sedang

mengeluarkan baju jubbahnya Nabi SAW. dan berkata: Ini jubbahnya Rasulullah saw.,

yang dulunya disimpan oleh `Aisyah, hingga `aisyah wafat, sekarang aku simpan...!

Dulu Nabi saw. mengenakan jubbah ini, sekarang sering kami cuci (dan airnya khusus

kami berikan) kepada orang yang sakit untuk penyembuhan (dengan bertabarruk dari

air bekas cucian jubbah tersebut).

(11). Ibnu Taimiyyah dalam kitab karangannya, Iqtidhaaus shiraathil mustaqiim, hal
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367, meriwayatkan dari Imam Ahmad bin Hanbal, bahwa beliau memperbolehkan

amalan mengusap mimbar masjidnya Nabi SAW. dan ukirannya, untuk tabarrukan,

karena Shahabat Ibnu Umar RA serta para Tabi`in seperti Sa`id bin Musayyib dan

Yahya bin Sa`id yang tergolong ahli fiqih kota Madinah juga mengusap mimbar Nabi

saw. tersebut.

Masih banyak bukti hadits-hadits Nabi saw. tentang bolehnya bertabarruk kepada

barang-barang milik Nabi saw., serta milik orang-orang shalih, dengan berbagai

macam bentuk dan cara termasuk mencium makam kuburan Nabi saw. dan para wali

serta orang-orang shalih, selama tidak melanggar syariat Islam. Namun jika sampai

menyembah karena mempertuhankan barang-barang tersebut, tentunya diharamkan

oleh syariat Islam. Termasuk diharamkan juga adalah perilaku orang awwan yang

menyembah dan memberi sesajen kepada tempat-tempat maupun kuburan-kuburan

angker yang diyakini ada jin penunggu untuk dimintai banyak hal, padahal tempat

tempat tersebut bukanlah tempat yang berbarakah dalam standar syariat Islam.

15. Bagaimana hukumnya membaca manaqib ?

Mengertikah saudara arti kata-kata manaqib? Kata-kata manaqib itu adalah bentuk

jamak dari mufrod manqobah, yang di antara artinya adalah cerita kebaikan amal dan

akhlak perangai terpuji seseorang.

Jadi membaca manaqib, artinya membaca cerita kebaikan amal dan akhlak terpujinya

seseorang. Oleh sebab itu kata-kata manaqib hanya khusus bagi orang-orang baik

mulia:manaqib Umar bin Khottob, manaqib Ali bin Abi Tholib, manaqib Syeikh Abdul

Qodir al-Jilani, manaqib Sunan Bonang dan lain sebagainya. Tidak boleh dan tidak

benar kalau ada orang berkata manaqib Abu Jahal, manaqib DN. Aidit dan lain

sebagainya. Kalau demikian artinya pada manaqib, apakah saudara masih tetap

menanyakan hukumnya manaqib?

Betul tetapi cerita di dalam manaqib Syeikh Abdul Qodir al-Jilani itu terlalu berlebih

lebihan, sehingga tidak masuk akal. Misalkan umpamanya kantong berisi dinar

diperas lalu keluar menjadi darah, tulang-tulang ayam yang berserakan, diperintah

berdiri lalu bisa berdiri menjadi ayam jantan.

Kalau saudara melanjutkan cerita-cerita yang tidak masuk akal, sebaiknya jangan

hanya berhenti sampai ceritanya Syeikh Abdul Qodir al-Jilani saja, tetapi teruskanlah.

Misanya cerita tentang sahabat Umar bn Khottob berkirim surat kepada sungai Nil,

Sahabat umar bin Khottob memberi komando dari Madinah kepada prajurut-prajurit

yang sedang bertempur di tempat yang jauh dari Madinah. Cerita tentang Isra’ Mi’raj,

cerita tentang tongkat menjadi ular, cerita gunung yang pecah, kemudian keluar dari

unta yang besar dan sedang bunting tua, cerita tentang nabi Allah Isa menghidupkan

orang yang sudah mati. Dan masih banyak lagi yang semuanya itu sama sekali tidak
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masuk akal.

Kalau keluar dari Nabi Allah itu sudah memang mukjizat, padahal Abdul Qodir al-Jilani

itu bukan Nabi, apa bisa menimbulkan hal-hal yang tidak masuk akal?Baik Nabi Allah

maupun Syeikh Abdul Qodir al-Jilani atau sahabat Umar bin Khotob, kesemuanya itu

masing-masing tidak bisa menimbulkan hal-hal yang tidak masuk akal. Tetapi kalau

Allah Ta’ala membisakan itu, apakah saudara tidak dapat menghalang-halangi?

Apakah selain Nabi Allah juga mempunyai mukjizat?

Hal-hal yang menyimpang dari adat itu kalau keluar dari Nabi Allah maka namanya

mukjizat, dan kalau timbul dari wali Allah namanya karomah.Adakah dalil yang

menunjukkan bahwa selain nabi Allah dapat dibisakan menimbulkan hal-hal yang

menyimpang dari adat atau tidak masuk akal?

Silahkan saudara membaca cerita dalam Al-Quran tentang sahabat Nabi Allah

Sulaiman yang dapat dibisakan memindah Arsy Balqis (QS An-Naml: 40)

4.a 2 • á :z 3 T> , a 1 : : 1481 st 4as .i 1 : 2. 1 T : 6 '. 3 1 : .: , : - t, 2 : : 4.a

Jé 34: :- 313 usus us, uji : Si J: & u: Ui -u:J 3 le 3.ue su Jé : Ju: Al Jé

: 3 : 5.1. ia : 22 , : ,t a . . . . . . . . . . :-i : a .ti :21--t '-3 : . . . .

: 33° :3°3 - : u: & 3-3 : : : 3Ja: , 48.

Tetapi di dalam manaqib Abdul Qodir al-Jilani ada juga kata-kata memanggil kepada

para roh yang suci atau kepada wali-wali yang sudah mati untuk dimintai pertolongan,

apakah itu tidak menjadikan musyrik?

Memanggil-manggil untuk dimintai pertolongan baik kepada wali yang sudah mati atau

kepada bapakc ibu saudara yang masih hidup dengan penuh i'tikad bahwa pribadi wali

atau pribadi bapak ibu saudara itu mempunyai kekuasaan untuk dapat memberikan

pertolongan yang terlepas dari kekuasaan Allah Ta’ala itu hukumnya syirik. Akan

tetapi kalau dengan i'tikad bahwa segala sesuatu adalah dari Allah Ta'ala, maka itu

tidak ada halangannya, apalagi sudah jelas bahwa kita meminta pertolongan kepada

para wali itu maksudnya adalah bertawassul minta dimohonkan kepada Allah Ta'ala.

Manakah yang lebih baik, berdoa kepada Allah Ta’ala dengan langsung atau dengan

perantaraan (tawassul)?

Langsung boleh, dengan perantaraan pun boleh. Sebab Allah Ta’ala itu Maha

Mengetahui dan Maha Mendengar. Saudara jangan mengira bahwa tawassul kepada

Allah Ta’ala melalui Nabi-Nabi atau wali itu, sama dengan saudara memohon

kenaikan pangkat kepada atasan dengan perantaraan Kepala Kantor saudara.

Pengertian tawassul yang demikian itu tidak benar. Sebab berarti mengalihkan

pandangan terhadap yang ditujukan (pihak atasan), beralih kepada pihak perantara,

sehingga disamping mempunyai kepercayaan terhadap kekuasaan pihak atasan,

saudara juga percaya kepada kekuasaan pihak perantara. Tawassul kepada Allah
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Ta’ala tidak seperti itu.

Kalau saudara ingin contoh tawassul kepada Allah Ta’ala melalui Nabi-Nabi atau Wali

Wali itu, seperti orang yang sedang membaca al Quran dengan memakai kacamata.

Orang itu tetap memandang al Quran dan tidak dapat dikatakan melihat kaca.

Bukankah Allah ta’ala berfirman dalam al Quran al Karim

لَكُمْ أَسْتَجِبْ رَبُّكُمْأُدْعُونِى وَقَالَ

Panggillah aku maka akan Aku sambut kepadamu. (Al Mukmin: 60)

الدِّيِنَ لَهُ اهللاَمُخْلِصِيْنَ فَادْعُو

Maka sambutlah olehmu akan Allah ta’ala dengan memurnikan kepadanya akan

agama. (Al Mukmin:24)

أَخَرَ ا
اهللاِإِلَهً َمعَ الَيَدْعُونَ وَالَّذِيْنَ

Dan orang-orang yang tidak menyambut bersama Allah akan tuhan yang lain. (Al

Furqon: 68)

Dan masih banyak lagi ayat-ayat serupa itu.

Betul akan tetapi kesemuanya itu sama sekali tidak melarang tawassul dengan

pengertian sebagaimana yang telah saya terangkan tadi. Coba saja perhatikan contoh

di bawah ini:

Saudara mempunyai majikan yang kaya raya mempunyai perusahaan besar, saudara

sudah kenal baik dengan beliau, bahkan termasuk buruh yang dekat dengannya. Saya

ingin diterima bekerja di perusahaannya. Untuk melamar pekerjaan itu, saudara saya

ajak menghadap kepadanya bersama-sama, dan saya berkata, “Bapak pimpinan

perusahaan yang mulia. Kedatangan saya bersama guru saya ini, ada maksud yang

ingin saya sampaikan, yaitu saya mohon diterima menjadi pekerja di perusahaan

bapak. Saya ajak guru saya menghadap bapak karena saya pandang guru saya ini

adalah orang yang baik hati dan jujur serta juga kenal baik dengan bapak”.

Coba perhatikan! kepada siapa saya memohon? Kemudian adakah gunanya saya

mengajak saudara menghadap majikan besar itu?Ada dua orang pengemis. Yang satu

sendirian, sedang yang satu lagi dengan membawa kedua anaknya yang masih kecil

kecil. Anak yang satu masih menyusu dan yang satu lagi baru bisa berjalan. Di antara

dua orang yang pengemis itu, mana yang lebih mendapat perhatian saudara? Saudara

tentu akan menjawab yang membawa anak yang kecil-kecil itulah yang lebih saya

perhatikan. Kalau begitu adakah gunanya pengemis itu membawa kedua orang

anaknya yang masih kecil? Kepada siapakah pengemis itu meminta? Kepada anak
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yang masih kecil-kecil jugakah pengemis itu meminta?

Salah satu budaya mengenang sejarah dan autobiographi wali adalah manaqib.

Manaqiban atau membaca manaqib dipercaya sebagai jalinan untuk terus-menerus

menyambung tali silaturahmi dengan Syekh Abdul Qadir al Jailany yang dikenal

dengan sultanul aulia. Bagaimana dan apa seputar manaqib itu. Tulisan ini sekedar

pendapat pribadi.

Ayat di bawah ini bisa dijadikan landasan mengapa kita harus berada di belakang

orang-orang yang selalu berada dalam jalan kembali kepada Allah SWT.

تعملون
كنتم بما

فأنبئكم مرجعكم
إلي ثم

إلي
أناب من

سبيل ...واتبع

"Dan ikutilah jalan orang yang kembali kepada-Ku, Kemudian Hanya kepada-Kulah

kembalimu, Maka Kuberitakan kepadamu apa yang Telah kamu kerjakan." (QS

Luqman: 15)

Bersyukur kepada Allah atas nikmat besar dimana kita masih bisa mendengar tausiah

atau nasehat para ulama yang tidak bosan-bosannya mendorong manusia agar

meningkatan kualitas iman ruhaninya. Bukan sekedar kata-kata, prilaku dan contoh

kehidupannya merupakan pelajaran yang amat berharga yang semestinya dijadikan

teladan bagi para murid-muridnya atau para simpatisannya. Semoga upaya para

ulama ini dapat kita ikuti baik yang mengaku murid-muridnya atau yang menyukai

perjalan ruhani menuju Mahabbah kepada Allah.

Salah satu tradisi yang dilakukan oleh dunia pesantren adalah mengamalkan

manaqib. Manaqib yang dibaca adalah seputar prikehidupan Syeikh Abdul Qodir al

Jilany q.s.a yang dikenal dengan Sulthanul Auliya. Karenanya manaqib yang dibaca

adalah Manaqib Syeikh Abdul Qadiral Jilany.

Dalam pembacaan manaqib ini biasanya salah seorang memimpin bacaan yang

terdapat dalam kitab manaqib. Sementara yang lainnya dengan khusu’ mendengarkan

secara aktif dengan memuji Allah dengan kalimat-kalimat yang terdapat dalam Asmaul

Husna. Bagi yang mengerti bacaannya dapat menye¬lami lebih dalam maksud dan

pelajaran-pelajaran dari isi kitab tersebut. Sebab di dalamnya berisi perikehidupan,

kebiasaan dan kelebihan-kelebihan dari Wali Allah. Bagi yang tidak mengerti akan

diterangkan oleh gurunya.

Pembacaan manaqib ini mempengaruhi tingkat kerohanian para pengamal thareqah.

Karena dengan membaca manaqib diharapkan dapat menda¬patkan limpahan

kebaikan dari Allah SWT (berkah). Mengapa? Sebab di dalam kitab manaqib Syeikh

Abdul Qadir Al Jilani terdapat autobiographi (catatan perjalanan kehidupan) tentu saja

di dalamnya terdapat sejarah, nasihat, prilaku yang bisa dijadikan teladan dari Syeikh

Abdul Qoadir q.s.a
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Pengertian dan Manfaat Manaqib

Menurut kamus Munjib dan Kamus Lisanul ‘Arab, Manaqib adalah ungkapan kata

jama’ yang berasal dari kata Manqibah artinya Atthoriqu fi al jabal jalan menuju

gunung atau dapat diartikan dengan sebuah pengetahuan tentang akhlaq yang terpuji,

akhlaqul karimah. Dari pengertian ini manaqib dapat diartikan sebuah upaya untuk

mendapatkan limpahan kebaik¬an dari Allah SWT dengan cara memahami kebaikan

kebaikan para kekasih Allah yaitu para Aulia. Sebab Para wali dicintai oleh Allah dan

para wali sangat cinta kepada Allah. (Yuhibbuunallah wayubibbuhum).

Sebagaimana ditulis dalam quran:

"Hai orang-orang yang beriman, barangsiapa di antara kamu yang murtad dari

agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai

mereka dan merekapun mencintai-Nya, yang bersikap lemah lembut terhadap orang

yang mu'min, yang bersikap keras terhadap orang-orang kafir, yang berjihad di jalan

Allah, dan yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Itulah karunia

Allah, diberikan-Nya kepada siapa yang dikehendaki-Nya, dan Allah Maha Luas

(pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui. (Al Maidah (5): 54)

Ensiklopedi Islam mengartikan manakib sebagai sebuah sejarah dan pengalaman

spiritual seorang wali Allah SWT. yang di dalamnya terdapat cerita-cerita, ikhtisar

hikayat, nasihat-nasihat serta peristiwa-peristiwa ajaib yang pernah dialami seorang

syekh. Semuanya ditulis oleh pengikut tarekat atau para pengagumnya dan dirangkum

dari cerita yang bersumber dari murid-muridnya, orang terdekatnya, keluarga dan

sahabat-sahabatnya (Ensiklopedi Islam: 152).

Jadi, manakib adalah kitab sejarah atau autobiographi yang bersifat hagiografis

(menyanjung) karena manaqib dibaca bertujuan dijadikan teladan bagi pembacanya

disamping juga tujuan tabarruk (mengharap berkah) dan tawassul (membuat perantara

pembaca dengan Allah).

Manaqib adalah Tawasul

Mengenai masalah tawasul dan tabarruk, Said Ramdhan al-Buthi menyampaikan

bahwa tawassul dan tabarruk adalah dua kalimat dengan satu arti yang kalau dalam

Ushul Fiqh disebut dengan tanqihul ma¬nath, dengan menjadikan bagian-bagian kecil

(tabarruk) dari satu induk (tawassul) dimasukkan ke dalam induk tersebut. Namun, al

Buthi dengan tegas mengata¬kan bahwa tawassul adalah tindakan sunnah dengan

bukti banyaknya dalil nash hadits yang shahih. Al-Bukhari meriwayatkan dari Ummu

Salamah bahwa beliau pernah menyimpan beberapa helai rambut Nabi. Rambut

tersebut beliau simpan sebagai obat bagi sahabat yang sakit dengan mengharap

barokah Nabi (Fiqh al-Sirah:177-178).
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Pada masa Rasulullah saw. seperti tertulis dalam kitab Al Hikam dimana Rasulullah

saw. pernah menyuruh Sahabat Ali kw untuk menemui Uways al Qarny r.a untuk

memintakan ampunan kepada Allah SWT. Karena uways ini menurut Nabi saw. akan

menjadi salah satu raja di surga.

Tawasul berupa Amal

Hadits tentang wasilah berupa amal yang bersumber dari Ibnu Umar ra. . bahwa

Rasulullah saw. bercerita dalam hadits ini yang cukup panjang salah satu intinya

adalah ada tiga orang yang tersesat di dalam gua, lalu tiba-tiba sebuah batu besar

menutupi mulut gua. Namun tiada harapan kecuali berdoa kepada Allah agar batu bisa

tersingkir. Ketika satu demi satu orang berdoa, mereka berwasilah dengan amal

sholeh masing-masing; orang pertama berwasilah pada amal dimana ia pernah

memberikan susu kepada ibudanya padahal anaknya sangat membutuhkan; “Aku

lebih menguta¬makan ibu terlebih dahulu dari pada anak-anakku meskipun anaku

merengek meminta.” Adapun wasilah amal orang kedua adalah kemampuan orang

kedua ini menghentikan niat hendak mau menggauli sepupu perem¬puannya padahal

sudah memberikan uang 100 dinar, namun tidak jadi karena sepupu perempuan¬nya

meminta menikahkannya, akhirnya membatal¬kan niat jahat tersebut. Sedangkan

orang ketiga memiliki wasilah amal dima¬na dia memakan hak gaji pegawai. Ketika

ditegur “takutlah kepada Allah dan janganlah mendzalimi aku.” Karena merasa takut

kepada Allah, setelah sekian lama orang ini memberikan ganti uang hak pegawai itu

berupa peternakan lembu dan anak-anaknya yang telah berkembang biak yang

modalnya diambil dari hak pekerja tersebut. Dari ketiga wasilah orang tersebut Allah

mengge¬rakkan batu besar yang menutupi gua sehingga mereka bertiga bisa lepas

dari musibah. (HR. Bukhari-Muslim)

Dari hadits tersebut di atas, maka sebuah amal adalah wasilah yang dapat

mengantarkan kita kepada Allah SWT. Dengan amal ini juga boleh jadi dapat

memberikan pertolongan terhadap derita seorang hamba karena tertimpa musibah

seperti derita tiga orang yang terjebak di dalam gua.

Dalil Manaqib

Mendekati Allah dengan cara mendekati orang-orang yang dicintai Allah adalah sesuai

dengan firman Allah SWT dalam Surat Luqman: 15: “.... dan ikutilah jalan orang yang

kembali kepada-Ku, kemudian hanya kepada-Kulah kembalimu, maka Ku-beritakan

kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.”

Tafsir al Qurthuby mengartikan “anaba ilayya” kembali kepada-Ku (Allah SWT) yaitu

kembali kepada jalan para Nabi dan orang-orang sholeh. Dengan demikian maka

mengikuti jalan orang-orang sholeh apalagi para ulama dan aulia merupakan anjuran

Allah dan Rasul-Nya. “Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu, tidak ada

kekha¬watiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.” (Yunus: 62)
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4.1.16

Jadi dengan mengikuti pembacaan manaqib Insya Allah meru¬pakan salah satu jalan

tempuh untuk memperoleh rakhmat dan karunia Allah dengan cepat. Sebab dengan

manaqib ini kita dapat mengenal, memahami, serta menyelami karakter serta sifat

sifat wali Allah yang tujuan akhirnya dalah untuk diteladani.

Kalau Uwais ra hidup pada zaman Rasulullah saw. maka para Waliullah yang hidup

setelahnya patut kita contoh. Salah satu¬nya adalah Syeikh Abdul Qadir al Jilany

(Allah telah mensuci¬kan sir nya) yang dikenal dengan sultanul auliaa (Penghulu para

wali).

Diantara para pembaca manakib ada yang mengamalkan pembacaan manaqib ini

secara berkala mingguan, bulanan tahunan atau kapan saja jika dikehendaki. Atau

dalam moement-moment berkumpul seperti dalam acara syukuran lahir anak atau

acara walimahan. Tentu saja harapannya adalah agar memperoleh keberkahan dalam

kehidupan jasmani dan rohani dunia wal akhirat. Jadi tunggu apalagi, makiban yuks!

Wallahu ‘alam (MK)

Semoga kiranya risalah yang kecil ini, dapat memenuhi harapan ihwanul

muslimin, terutama jamaah Nahdlatul Ulama. Semoga risalah ini bermanfaat.

16. Dalil Bolehnya Bertawasul

Banyak pemahaman saudara-saudara kita muslimin yang perlu diluruskan tentang

tawassul, tawassul adalah berdoa kepada Allah dengan perantara amal shalih, orang

shalih, malaikat, atau orang-orang mukmin.

Tawassul kepada Rasulullah disebutkan dalam beberapa ayat Al-Qur’an, misalnya,

firman Allah dalam surat An-Nisa’ ayat 64, “Dan Kami tidak mengutus seseorang

Rasul melainkan untuk ditaati dengan seizin Allah. Sesungguhnya Jikalau mereka

ketika Menganiaya dirinya datang kepadamu, lalu memohon ampun kepada Allah, dan

Rasulpun memohonkan ampun untuk mereka, tentulah mereka mendapati Allah Maha

Penerima taubat lagi Maha Penyayang.” Dalam ayat ini, dijelaskan bahwa Allah SWT

mengampuni dosa-dosa orang yang dhalim, disamping do’a mereka tetapi ada juga

wasilah (do’anya) Rasulullah SAW.

Soal tawassul seperti itu, disebutkan pula dalam tafsir Ibnu Katsir, “Berkata Al-Imam

Al-Hafidz As-Syekh Imaduddin Ibnu Katsir, menyebutkan segolongan ulama’ di

antaranya As-Syekh Abu Manshur As-Shibagh dalam kitabnya As-Syaamil dari Al

Ataby; berkata: saya duduk di kuburan Nabi SAW. maka datanglah seorang Badui dan

ia berkata: Assalamu’alaikaya Rasulullah! Saya telah mendengar Allah berfirman;

Walaupun sesungguhnya mereka telah berbuat dhalim terhadap diri mereka kemudian

datang kepadamu dan mereka meminta ampun kepada Allah, dan Rasul memintakan

ampun untuk mereka, mereka pasti mendapatkan Allah Maha Pengampun dan Maha
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Penyayang; dan saya telah datang kepadamu (kekuburan Rssulullah) dengan

meminta ampun akan dosaku dan memohon syafa’at dengan wasilahmu (Nabi)

kepada Allah, kemudian ia membaca syair memuji Rasulullah, kemudian orang Badui

tadi pergi, maka saya ketiduran dan melihat Rasulullah dalam tidur saya, beliau

bersabda, “Wahai Atabytemuilah orang Badui tadi sampaikan kabar gembira bahwa

Allah telah mengampuni dosanya.”

Tawassul merupakan hal yang sunnah, dan tak pernah ditentang oleh Rasul saw., tak

pula oleh Ijma Sahabat radhiyallahuanhum, tak pula oleh Tabiin, dan bahkan para

Ulama dan Imam-Imam besar Muhadditsin, mereka berdoa tanpa perantara atau

dengan perantara, dan tak ada yang menentangnya, apalagi mengharamkannya, atau

bahkan memusyrikkan orang yang mengamalkannya.Pengingkaran hanya muncul

pada abad ke 20 ini, dengan munculnya sekte Wahabi Salafi sesat yang

memusyrikkan orang-orang yang bertawassul, padahal Tawassul adalah sunnah

Rasul saw., sebagaimana hadits shahih dibawah ini:

"Wahai Allah, Demi orang-orang yang berdoa kepada Mu, demi orang-orang yang

bersemangat menuju (keridhoan) Mu, dan Demi langkah-langkahku ini kepada

(keridhoan) Mu, maka aku tak keluar dengan niat berbuat jahat, dan tidak pula berniat

membuat kerusuhan, tak pula keluarku ini karena Riya atau sumah.. hingga akhir

hadits. (HR Imam Ahmad, Imam Ibn Khuzaimah, Imam Abu Naiem, Imam Baihaqy,

Imam Thabrani, Imam Ibn Sunni, Imam Ibn Majah dengan sanad Shahih).

Hadits ini kemudian hingga kini digunakan oleh seluruh muslimin untuk doa menuju

masjid dan doa safar.

Tujuh Imam Muhaddits meriwayatkan hadits ini, bahwa Rasul saw. berdoa dengan

Tawassul kepada orang-orang yang berdoa kepada Allah, lalu kepada orang-orang

yang bersemangat kepada keridhoan Allah, dan barulah bertawassul kepada Amal

shalih beliau saw. (demi langkah2ku ini kepada keridhoan Mu). Siapakah Muhaddits?,

Muhaddits adalah seorang ahli hadits yang sudah hafal minimal 40.000 (empat puluh

ribu) hadits beserta hukum sanad dan hukum matannya, betapa jenius dan briliannya

mereka ini dan betapa Luasnya pemahaman mereka tentang hadist Rasul saw.,

sedangkan satu hadits pendek, bisa menjadi dua halaman bila disertai hukum sanad

dan hukum matannya.

Lalu hadits diatas diriwayatkan oleh tujuh Muhaddits, apakah kiranya kita masih

memilih pendapat madzhab sesat yang baru muncul di abad ke 20 ini, dengan ucapan

orang-orang yang dianggap muhaddits padahal tak satupun dari mereka mencapai

kategori Muhaddits , dan kategori ulama atau apalagi Imam Madzhab, mereka

hanyalah pencaci, apalagi memusyrikkan orang-orang yang beramal dengan landasan

hadits shahih. Masih banyak hadits lain yang menjadi dalil tawassul adalah sunnah

Rasululloh saw., sebagaimana hadits yang dikeluarkan oleh Abu Nu'aim, Thabrani dan
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Ibn Hibban dalam shahihnya, bahwa ketika wafatnya Fathimah binti Asad (Bunda dari

Sayyidina Ali bin Abi Thalib kw, dalam hadits itu disebutkan Rasul saw. rebah/

bersandar dikuburnya dan berdoa : "Allah Yang Menghidupkan dan mematikan, dan

Dia Maha Hidup tak akan mati, ampunilah dosa Ibuku Fathimah binti Asad, dan

bimbinglah hujjah nya (pertanyaan di kubur), dan luaskanlah atasnya kuburnya, Demi

Nabi Mu dan Demi para Nabi sebelum Mu, Sungguh Engkau Maha Pengasih dari

semua pemilik sifat kasih sayang.",Maka jelas sudah dengan hadits ini pula bahwa

Rasululloh saw. bertawassul di kubur, kepada para Nabi yang telah wafat, untuk

mendoakan Bibi beliau saw. (Istri Abu Thalib).

Demikian pula tawassul Sayyidina Umar bin Khattab ra. Beliau berdoa meminta hujan

kepada Allah : Wahai Allah.. kami telah bertawassul dengan Nabi kami (saw.) dan

Engkau beri kami hujan, maka kini kami bertawassul dengan Paman beliau (saw.)

yang melihat beliau (saw.), maka turunkanlah hujan".

maka hujanpun turun. (Shahih Bukhari hadits no.963 dan hadits yang sama pada

Shahih Bukhari hadits no.3508).Umar bin Khattab ra melakukannya, para sahabat tak

menentangnya, demikian pula para Imam-Imam besar itu tak satupun

mengharamkannya, apalagi mengatakan musyrik bagi yang mengamalkannya,

hanyalah pendapat sekte sesat ini yang memusyrikkan orang yang bertawassul,

padahal Rasululloh saw. sendiri bertawassul.

Apakah mereka memusyrikkan Rasululloh saw.?, dan Sayyidina Umar bin Khattab ra

bertawassul, apakah mereka memusyrikkan Umar?, Naudzubillah dari pemahaman

sesat ini.

Mengenai pendapat sebagian dari mereka yang mengatakan bahwa tawassul hanya

boleh pada orang yang masih hidup, maka entah darimana pula mereka mengarang

persyaratan tawassul itu, dan mereka mengatakan bahwa orang yang sudah mati tak

akan dapat memberi manfaat lagi, pendapat yang jelas-jelas datang dari pemahaman

yang sangat dangkal, dan pemikiran yang sangat buta terhadap kesucian tauhid. Jelas

dan tanpa syak bahwa tak ada satu makhlukpun dapat memberi manfaat dan

mudharrat terkecuali dengan izin Allah SWT, lalu mereka mengatakan bahwa makhluk

hidup bisa memberi manfaat, dan yang mati mustahil?, lalu dimana kesucian tauhid

dalam keimanan mereka?Tak ada perbedaan dari yang hidup dan yang mati dalam

memberi manfaat kecuali dengan izin Allah,

Yang hidup tak akan mampu berbuat terkecuali dengan izin Allah, dan yang mati pun

bukan mustahil memberi manfaat bila dikehendaki Allah. karena penafian kekuasaan

Allah SWT atas orang yang mati adalah kekufuran yang jelas.Ketahuilah bahwa

tawassul bukanlah meminta kekuatan orang mati atau yang hidup, tetapi berperantara

kepada keshalihan seseorang, atau kedekatan derajatnya kepada Allah SWT, sesekali

bukanlah manfaat dari manusia, tetapi dari Allah Robbil alamin, yang telah memilih
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orang tersebut hingga ia menjadi shalih, hidup atau mati tak membedakan Kudrat ilahi

atau membatasi kemampuan Allah, karena ketakwaan mereka dan kedekatan mereka

kepada Allah tetap abadi walau mereka telah wafat.Contoh lebih mudah nya sbb, anda

ingin melamar pekerjaan, atau mengemis, lalu anda mendatangi seorang saudagar

kaya, dan kebetulan mendiang tetangga anda yang telah wafat adalah abdi setianya

yang selalu dipuji oleh si saudagar, lalu anda saat melamar pekerjaan atau mungkin

mengemis pada saudagar itu, anda berkata : "Berilah saya tuan.. (atau) terimalah

lamaran sayatuan, saya mohon.. saya adalah tetangga dekat fulan.

Bukankah ini mengambil manfaat dari orang yang telah mati?, bagaimana dengan

pandangan bodoh yang mengatakan orang mati tak bisa memberi manfaat??, jelas

jelas saudagar akan sangat menghormati atau menerima lamaran pekerjaan anda,

atau memberi anda uang lebih, karena anda menyebut nama orang yang ia cintai,

walau sudah wafat, tapi kecintaan si saudagar akan terus selama saudagar itu masih

hidup., pun seandainya ia tak memberi,

Namun harapan untuk dikabulkan akan lebih besar, lalu bagaimana dengan

Arrahmaan Arrhiim, Yang Maha Pemurah dan Maha Menyantuni?? dan tetangga

anda yang telah wafat tak bangkit dari kubur dan tak tahu menahu tentang

lamaran anda pada si saudagar,

Semoga kiranya risalah yang kecil ini, dapat memenuhi harapan ihwanul

muslimin, terutama jamaah Nahdlatul Ulama. Semoga risalah ini bermanfaat.

17. Hukum Maulid Nabi

Tradisi merayakan maulid Nabi SAW. 12 Rabiul Awwal (sebagian ada yang

mengatakan 9 Rabiul Awwal, juga ada yang mengatakan 17 Rabiul Awwal) tidak

hanya ada di Indonesia, tapi merata di hampir semua belahan dunia Islam.

Kalangan awam di antara mereka barangkali tidak tahu asal-usul kegiatan ini. Tetapi

mereka yang sedikit mengerti hukum agama akan tahu bahwa perkara ini tidak

termasuk bid`ah yang sesat karena tidak terkait dengan ibadah mahdhah atau ritual

peribadatan dalam syariat.

Alasan di atas dapat dilihat dari bentuk isi acara maulid Nabi yang sangat bervariasi

tanpa ada aturan yang baku. Semangatnya justru pada momentum untuk menyatukan

gairah ke-Islaman. Mereka yang melarang peringatan maulid Nabi SAW. sulit

membedakan antara ibadah dengan syi’ar Islam. Ibadah adalah sesuatu yang baku

(given/tauqifi) yang datang dari Allah SWT, tetapi syi’ar adalah sesuatu yang ijtihadi,

kreasi umat Islam dan situasional serta mubah. Perlu dipahami, sesuatu yang mubah

tidak semuanya dicontohkan oleh Rasulullah SAW.

Imam as-Suyuthi mengatakan dalam menananggapi hukum perayaan maulid Nabi
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SAW., “Menurut saya asal perayaan maulid Nabi SAW., yaitu manusia berkumpul,

membaca al-Qur’an dan kisah-kisah teladan Nabi SAW. sejak kelahirannya sampai

perjalanan hidupnya. Kemudian dihidangkan makanan yang dinikmati bersama,

setelah itu mereka pulang. Hanya itu yang dilakukan, tidak lebih. Semua itu tergolong

bid’ah hasanah (sesuatu yang baik). Orang yang melakukannya diberi pahala karena

mengagungkan derajat Nabi SAW., menampakkan suka cita dan kegembiraan atas

kelahiran Nabi Muhamad saw. yang mulia.” (Al-Hawi Lil-Fatawa, juz I, h. 251-252)

Terkait dengan bid’ah, Imam Syafi’i menjelaskan, “Sesuatu yang diada-adakan (dalam

agama) ada dua macam: Sesuatu yang diada-adakan (dalam agama) bertentangan

dengan Al-Qur’an, Sunnah Nabi SAW., prilakuk sahabat, atau kesepakatan ulama

maka termasuk bid’ah yang sesat; adapun sesuatu yang diada-adakan adalah sesuatu

yang baik dan tidak menyalahi ketentuan (al Qur’an, Hadits, prilaku sahabat atau

Ijma’) maka sesuatu itu tidak tercela (baik).” (Fathul Bari, juz XVII: 10)

Membaca Sholawat

Membaca shalawat adalah salah satu amalan yang disenangi orang-orang NU,

disamping amalan-amalan lain. Ada shalawat “Nariyah”, ada sholawat Badr, ada

“Thibbi Qulub”. Ada shalawat “Tunjina”, dan masih banyak lagi. Belum lagi bacaan

“hizib” dan “rawatib” yang tak terhitung banyaknya. Semua itu mendorong semangat

keagamaan dan cita-cita kepada Rasulullah sekaligus ibadah.

Salah satu hadits yang membuat kita rajin membaca shalawat ialah sabda Rasulullah,

“Siapa membaca shalawat untukku, Allah akan membalasnya 10 kebaikan, diampuni

10 dosanya, dan ditambah 10 derajat baginya. Makanya, bagi orang-orang NU, setiap

kegiatan keagamaan bisa disisipi bacaan shalawat dengan segala ragamnya.

Hadits Ibnu Mundah dari Jabir, ia mengatakan Rasulullah SAW. bersabda, “Siapa

membaca shalawat kepadaku 100 kali maka Allah akan mengabulkan 100 kali

hajatnya; 70 hajatnya di akhirat, dan 30 di dunia. Sampai kata-kata … dan hadits

Rasulullah yang mengatakan: Perbanyaklah shalawat kepadaku karena dapat

memecahkan masalah dan menghilangkan kesedihan. Demikian seperti tertuang

dalam kitab an-Nuzhah.

Rasulullah di alam barzakh mendengar bacaan shalawat dan salam dan dia akan

menjawabnya sesuai jawaban yang terkait dari salam dan shalawat tadi. Seperti

tersebut dalam hadits. Rasulullah SAW. bersabda: Hidupku, juga matiku, lebih baik

dari kalian. Kalian membicarakan dan juga dibicarakan, amal-amal kalian disampaikan

kepadaku; jika saya tahu amal itu baik, aku memuji Allah, tetapi kalau buruk aku

mintakan ampun kepada Allah. (Hadits riwayat Al-hafizh Ismail Al-Qadhi, dalam bab

shalawat ‘ala an-Nabi). Imam Haitami dalam kitab Majma’ az-Zawaid meyakini bahwa

hadits di atas adalah shahih. Hal ini jelas bahwa Rasulullah memintakan ampun

umatnya (istighfar) di alam barzakh. Istighfar adalah doa, dan doa Rasul untuk
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umatnya pasti bermanfaat.

18. Dalil Membaca dzikir dan syair sebelum pelaksanaan shalat berjama'ah

Amalan ini adalah baik dan dianjurkan, dengan alasan.

1. Dari sisi dalil, membaca syair di dalam masjid bukan merupakan sesuatu yang

dilarang oleh agama. Diriwayatkan dari Abu Dawud, Nasai, dan Ahmad, pada masa

Rasulullah SAW., para sahabat juga membaca syair di Dari Sa'id bin Musayyab, ia

berkata, “Suatu ketika Umar berjalan kemudian bertemu dengan Hassan bin Tsabit

yang sedang melantunkan syair di masjid. Umar menegur Hassan, namun Hassan

menjawab, ‘aku telah melantunkan syair di masjid yang di dalamnya ada seorang yang

lebih mulia darimu.’ Kemudian ia menoleh kepada Abu Hurairah. Hassan melanjutkan

perkataannya.‘Bukankah engkau telah mendengarkan sabda Rasulullah saw.,

jawablah pertanyaanku, ya Allah mudah-mudahan Engkau menguatkannya dengan

Ruh al-Qudus.’ Abu Hurairah lalu menjawab, ‘Ya Allah, benar (aku telah

mendengarnya). ” Mengomentari hadits ini, Syaikh Isma’il az-Zain menjelaskan

adanya kebolehan melantunkan syair yang berisi puji-pujian, nasihat, pelajaran tata

krama dan ilmu yang bermanfaat di dalam masjid. (Irsyadul Mu'minin ila Fadha'ili

Dzikri Rabbil 'Alamin, hlm. 16).

2. Dari sisi syiar dan penanaman akidah umat. Selain menambah syiar agama,

amaliah ini merupakan strategi yang sangat jitu untuk menyebarkan ajaran Islam di

tengah masyarakat.

19. Berdzikir dengan pengeras suara

Dzikir adalah perintah Allah SWT yang harus kita laksanakan setiap saat, dimanapun

dan kapanpun. Oleh karena itu, dzikir harus dilaksanakan dengan sepenuh hati, jiwa

yang tulus, dan khusyu' penuh khidmat. Untuk bisa berdzikir dengan hati yang khusyu'

itu diperlukan perjuangan yang tidak ringan, masing-masing orang memiliki cara

tersendiri. Bisa jadi satu orang lebih khusyu' kalau berdzikir dengan cara duduk

menghadap kiblat, sementara yang lain akan lebih khusyu' dan khidmat jika wirid

dzikir dengan cara berdiri atau berjalan, ada pula dengan cara mengeraskan dzikir

atau dengan cara dzikir pelan dan hampir tidak bersuara untuk mendatangkan

konsentrasi dan ke-khusyu'-an. Maka cara dzikir yang lebih utama adalah melakukan

dzikir pada suasana dan cara yang dapat medatangkan ke-khusyu’-an.

Imam Zainuddin al-Malibari menegaskan: “Disunnahkan berzikir dan berdoa secara

pelan seusai shalat. Maksudnya, hukumnya sunnah membaca dzikir dan doa secara

pelan bagi orang yang shalat sendirian, berjema’ah, imam yang tidak bermaksud

mengajarkannya dan tidak bermaksud pula untuk memperdengarkan doanya supaya

diamini mereka." (Fathul Mu’in: 24). Berarti kalau berdzikir dan berdoa untuk mengajar
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dan membimbing jama’ah maka hukumnya boleh mengeraskan suara dzikir dan doa.

Memang ada banyak hadits yang menjelaskan keutamaan mengeraskan bacaan

dzikir, sebagaimana juga banyak sabda Nabi saw. yang menganjurkan untuk berdzikir

dengan suara yang pelan. Namun sebenarnya hadits itu tidak bertentangan, karena

masing-masing memiliki tempatnya sendiri-sendiri. Yakni disesuaikan dengan situasi

dan kondisi. Contoh hadits yang menganjurkan untuk mengeraskan dzikir riwayat Ibnu

Abbas berikut ini, "Aku mengetahui dan mendengarnya (berdzikir dan berdoa dengan

suara keras) apabila mereka selesai melaksanakan shalat dan hendak meninggalkan

masjid.” (HR Bukhari dan Muslim). Ibnu Adra’ berkata, "Pernah Saya berjalan

bersama Rasulullah saw. lalu bertemu dengan seorang laki-laki di Masjid yang sedang

mengeraskan suaranya untuk berdzikir. Saya berkata, wahai Rasulullah mungkin dia

(melakukan itu) dalam keadaan riya'. Rasulullah saw. menjawab, "Tidak, tapi dia

sedang mencari ketenangan." Hadits lainnya justru menjelaskan keutamaan berdzikir

secara pelan. Sa'd bin Malik meriwayatkan Rasulullah saw. bersabda, "Keutamaan

dzikir adalah yang pelan (sirr), dan sebaik rizki adalah sesuatu yang mencukupi."

Bagaimana menyikapi dua hadits yang seakan-akan kontradiktif itu. berikut penjelasan

Imam Nawawi:

Imam Nawawi menkompromikan (al jam’u wat taufiq) antara dua hadits yang

mensunnahkan mengeraskan suara dzikir dan hadist yang mensunnahkan

memelankan suara dzikir tersebut, bahwa memelankan dzikir itu lebih utama

sekiranya ada kekhawatiran akan riya', mengganggu orang yang shalat atau orang

tidur, dan mengeraskan dzikir lebih utama jika lebih banyak mendatangkan manfaat

seperti agar kumandang dzikir itu bisa sampai kepada orang yang ingin mendengar,

dapat mengingatkan hati orang yang lalai, terus merenungkan dan menghayati dzikir,

mengkonsentrasikan pendengaran jama’ah, menghilangkan ngantuk serta menambah

semangat." (Ruhul Bayan, Juz III: h. 306).

20. Hukum Meng-Hadiah-kan Fatihah

Di antara tradisi umat Islam adalah membaca surat al-Fatihah dan menghadiahkan

pahalanya untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para ulama mengatakan

bahwa hukum perbuatan ini adalah boleh. Ibnu 'Aqil, salah seorang tokoh besar

madzhab Hanbali mengatakan, "Disunnahkan menghadiahkan bacaan Al-Qur'an

kepada Nabi saw.”

Bukankah seorang yang kamil (tinggi derajatnya) memungkinkan untuk bertambah

ketinggian derajat dan kesempurnaannya. Dalil sebagian orang yang melarang bahwa

perbuatan ini adalah tahshilul hashil (percuma) karena semua semua amal umatnya

otomatis masuk dalam timbangan amal Rasulullah, jawabannya adalah bahwa ini

bukanlah masalah. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta’ala memberitakan dalam Al

Qur'an bahwa Ia bershalawat terhadap Nabi saw. kemudian Allah memerintahkan kita
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untuk bershalawat kepada Nabi.

Al Muhaddits Syekh Abdullah al-Ghumari dalam kitabnya Ar-Raddul Muhkam al-Matin,

hhm. 270, mengatakan, "Menurut saya boleh saja seseorang menghadiahkan bacaan

Al-Qu'an atau yang lain kepada baginda Nabi saw., meskipun beliau selalu

mendapatkan pahala semua kebaikan yang dilakukan oleh umatnya, karena memang

tidak ada yang melarang hal tersebut. Bahwa para sahabat tidak melakukannya, hal ini

tidak menunjukkan bahwa itu dilarang.”

21. Hukum Bacaan al-Qur’an, Doa (Tahlil) dan Jamuan makan untuk orang

mati

Dalam hal ini ada segolongan yang yang berkata bahwa do’a, bacaan Al-Qur’an, tahlil

dan shadaqoh tidak sampai pahalanya kepada orang mati dengan alasan dalilnya,

sebagai berikut, “Dan tidaklah bagi seseorang kecuali apa yang telah dia kerjakan”.

(QS An-Najm 53: 39). Juga hadits Nabi Muhammad SAW., “Jika anak Adam mati,

putuslah segala amal perbuatannya kecuali tiga perkara; shadaqoh jariyah, ilmu yang

dimanfa’atkan, dan anak yang sholeh yang mendo’akan dia.”

Mereka sepertinya, hanya secara parsial memahami kedua dalil di atas, tanpa

menghubungkan dengan dalil-dalil lain. Sehingga kesimpulan yang mereka ambil,

do’a, bacaan Al-Qur’an, shadaqoh dan tahlil tidak berguna bagi orang mati.

Pemahaman itu bertentangan dengan banyak ayat dan hadits Rasulullah SAW.

beberapa di antaranya, “Dan orang-orang yang datang setelah mereka, berkata: Yaa

Tuhan kami, ampunilah kami dan ampunilah saudara-saudara kami yang telah

mendahului kami dengan beriman.” (QS Al-Hasyr 59: 10) Dalam hadith dijelaskan,

“Bertanya seorang laki-laki kepada Nabi saw.; Ya Rasulullah sesungguhnya ibu saya

telah mati, apakah berguna bagi saya, seandainya saua bersedekah untuknya?

Rasulullah menjawab; yaa berguna untuk ibumu.” (HR Abu Dawud).

Di dalam Tafsir ath-Thobari jilid 9 juz 27 dijelaskan bahwa surat Al-Najm ayat 39 di

atas diturunkan tatkala Walid ibnu Mughirah masuk Islam diejek oleh orang musyrik,

dan orang musyrik tadi berkata, “Kalau engkau kembali kepada agama kami dan

memberi uang kepada kami, kami yang menanggung siksaanmu di akhera.t” Maka

Allah SWT menurunkan ayat di atas yang menunjukan bahwa seseorang tidak bisa

menanggung dosa orang lain, bagi seseorang apa yang telah dikerjakan, bukan berarti

menghilangkan pekerjaan seseorang untuk orang lain, seperti do’a kepada orang mati

dan lain-lainnya.

Ibnu Taimiyah dalam Kitab Majmu’ Fatawa jilid 24, berkata: “Orang yang berkata

bahwa do’a tidak sampai kepada orang mati dan perbuatan baik, pahalanya tidak

sampai kepada orang mati,” mereka itu ahli bid’ah, sebab para ulama’ telah sepakat

bahwa mayyit mendapat manfa’at dari do’a dan amal shaleh orang yang hidup.

© 2013 www.piss-ktb.com



206 PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB

4.1.22

Dr. Ahmad as-Syarbashi, guru besar pada Universitas al-Azhar, dalam kitabnya,

Yas`aluunaka fid Diini wal Hayaah juz 1 : 442, sebagai berikut, “Sungguh para ahli fiqh

telah berargumentasi atas kiriman pahala ibadah itu dapat sampai kepada orang yang

sudah meninggal dunia, dengan hadist bahwa sesungguhnya ada salah seorang

sahabat bertanya kepada Rasulullah saw., seraya berkata: Wahai Rasulullah,

sesungguhnya kami bersedekah untuk keluarga kami yang sudah mati, kami

melakukan haji untuk mereka dan kami berdoa bagi mereka; apakah hal tersebut

pahalanya dapat sampai kepada mereka? Rasulullah saw. bersabda: Ya! Sungguh

pahala dari ibadah itu benar-benar akan sampai kepada mereka dan sesungguhnya

mereka itu benar-benar bergembira dengan kiriman pahala tersebut, sebagaimana

salah seorang dari kamu sekalian bergembira dengan hadiah apabila hadiah tersebut

dikirimkan kepadanya!"

Sedangkan Memberi jamuan yang biasa diadakan ketika ada orang meninggal,

hukumnya boleh (mubah), dan menurut mayoritas ulama bahwa memberi

jamuan itu termasuk ibadah yang terpuji dan dianjurkan. Sebab, jika dilihat dari

segi jamuannya termasuk sedekah yang dianjurkan oleh Islam yang pahalanya

dihadiahkan pada orang telah meninggal. Dan lebih dari itu, ada tujuan lain yang

ada di balik jamuan tersebut, yaitu ikramud dla`if (menghormati tamu), bersabar

menghadapi musibah dan tidak menampakkan rasa susah dan gelisah kepada

orang lain.

22. Tahlilan/Kenduri Arwah, Mana dalilnya ?

Acara tahlilan, biasanya berisikan acara pembacaan ayat-ayat suci Al-Qur’an, dzikir

(Tasbih, tahmid, takbir, tahlil, istighfar, dll), Sholawat dan lain sebagainya yg bertujuan

supaya amalan tsb, selain untuk yang membacanya juga bisa bermanfaan bagi si

mayit.

Berikut kami sampaikan beberapa dalil yang menerangkan sampainya amalan tsb

(karena keterbatasan ruang & waktu maka kami sampaikan sementara dalil yg

dianggap urgen saja, Insya Alloh akan disambung karena masih ada beberapa dalil

hadits & pendapat ulama terutama ulama yang sering dijadikan sandaran sodara kita

yg tidak menyetujui adanya acara tahlilan diantaranya pendapat Syaikhul Islam Ibnu

Taymiyah, Imam Ibnul Qoyyim, Imam As-Saukani dll..

DALIL SAMPAINYA AMALIYAH BAGI MAYIT

1. Dalil Alqur’an:

Artinya:” Dan orang-orang yang datang sesudah mereka (Muhajirin dan Anshor),

mereka berdo’a :”Ya Tuhan kami, beri ampunlah kami dan saudar-saudar kami yang

telah beriman lebih dahulu dari kami” (QS Al Hasyr: 10)
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Dalam ayat ini Allah SWT menyanjung orang-orang yang beriman karena mereka

memohonkan ampun (istighfar) untuk orang-orang beriman sebelum mereka. Ini

menunjukkan bahwa orang yang telah meninggal dapat manfaat dari istighfar orang

yang masih hidup.

2. Dalil Hadits

a. Dalam hadits banyak disebutkan do’a tentang shalat jenazah, do’a setelah mayyit

dikubur dan do’a ziarah kubur.

Tentang do’a shalat jenazah antara lain, Rasulullah SAW. bersabda:

Artinya:” Dari Auf bin Malik ia berkata: Saya telah mendengar Rasulullah SAW. –

setelah selesai shalat jenazah-bersabda:” Ya Allah ampunilah dosanya, sayangilah

dia, maafkanlah dia, sehatkanlah dia, muliakanlah tempat tinggalnya, luaskanlah

kuburannya, mandikanlah dia dengan air es dan air embun, bersihkanlah dari segala

kesalahan sebagaimana kain putih bersih dari kotoran, gantikanlah untuknya tempat

tinggal yang lebih baik dari tempat tinggalnya, keluarga yang lebih baik dari

keluarganya, pasangan yang lebih baik dari pasangannya dan peliharalah dia dari

siksa kubur dan siksa neraka” (HR Muslim).

Tentang do’a setelah mayyit dikuburkan, Rasulullah saw. bersabda:

Artinya: Dari Ustman bin ‘Affan ra berkata:” Adalah Nabi SAW. apabila selesai

menguburkan mayyit beliau beridiri lalu bersabda:” mohonkan ampun untuk

saudaramu dan mintalah keteguhan hati untuknya, karena sekarang dia sedang

ditanya” (HR Abu Dawud)

Sedangkan tentang do’a ziarah kubur antara lain diriwayatkan oleh ‘Aisyah ra bahwa

ia bertanya kepada Nabi SAW.:

Artinya:” bagaimana pendapatmu kalau saya memohonkan ampun untuk ahli kubur ?

Rasul SAW. menjawab, “Ucapkan: (salam sejahtera semoga dilimpahkan kepada ahli

kubur baik mu’min maupun muslim dan semoga Allah memberikan rahmat kepada

generasi pendahulu dan generasi mendatang dan sesungguhnya –insya Allah- kami

pasti menyusul) (HR Muslim).

b. Dalam Hadits tentang sampainya pahala shadaqah kepada mayyit

Artinya: Dari Abdullah bin Abbas ra bahwa Saad bin Ubadah ibunya meninggal dunia

ketika ia tidak ada ditempat, lalu ia datang kepada Nabi SAW. unntuk bertanya:”

Wahai Rasulullah SAW. sesungguhnya ibuku telah meninggal sedang saya tidak ada

di tempat, apakah jika saya bersedekah untuknya bermanfaat baginya ? Rasul saw.

menjawab: Ya, Saad berkata:” saksikanlah bahwa kebunku yang banyak buahnya aku

sedekahkan untuknya” (HR Bukhari).
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c. Dalil Hadits Tentang Sampainya Pahala Saum

Artinya: Dari ‘Aisyah ra bahwa Rasulullah SAW. bersabda:” Barang siapa yang

meninggal dengan mempunyai kewajiban shaum (puasa) maka keluarganya berpuasa

untuknya”(HR Bukhari dan Muslim)

d. Dalil Hadits Tentang Sampainya Pahala Haji

Artinya: Dari Ibnu Abbas ra bahwa seorang wanita dari Juhainnah datang kepada Nabi

saw. dan bertanya:” Sesungguhnya ibuku nadzar untuk hajji, namun belum terlaksana

sampai ia meninggal, apakah saya melakukah haji untuknya ? rasul menjawab: Ya,

bagaimana pendapatmu kalau ibumu mempunyai hutang, apakah kamu membayarnya

? bayarlah hutang Allah, karena hutang Allah lebih berhak untuk dibayar (HR Bukhari)

3. Dalil Ijma’

a. Para ulama sepakat bahwa do’a dalam shalat jenazah bermanfaat bagi mayyit.

b. Bebasnya hutang mayyit yang ditanggung oleh orang lain sekalipun bukan keluarga.

Ini berdasarkan hadits Abu Qotadah dimana ia telah menjamin untuk membayar

hutang seorang mayyit sebanyak dua dinar. Ketika ia telah membayarnya nabi saw.

bersabda:

Artinya:” Sekarang engkau telah mendinginkan kulitnya” (HR Ahmad)

4. Dalil Qiyas

Pahala itu adalah hak orang yang beramal. Jika ia menghadiahkan kepada

saudaranya yang muslim, maka hal itu tidak ada halangan sebagaimana tidak dilarang

menghadiahkan harta untuk orang lain di waktu hidupnya dan membebaskan utang

setelah wafatnya.

Islam telah memberikan penjelasan sampainya pahala ibadah badaniyah seperti

membaca Alqur’an dan lainnya diqiyaskan dengan sampainya puasa, karena puasa

adalah menahan diri dari yang membatalkan disertai niat, dan itu pahalanya bisa

sampai kepada mayyit. Jika demikian bagaimana tidak sampai pahala membaca

Alqur’an yang berupa perbuatan dan niat.

Adapun dalil yang menerangkan shadaqah untuk mayit pada hari-hari tertentu seperti

hari ke satu, dua sampai dengan ke tujuh bahkan ke-40 yaitu hadits marfu’ mursal dari

tiga orang tabi`ien yaitu Thaus, Ubaid bin Umair dan Mujahid yang dapat dijadikan

qaid kepada hadits-hadits mutlak (tidak ada qaid hari-hari untuk bershadaqah untuk

mayit) di atas:

a. Riwayat Thaus :
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Bahwa orang-orang mati itu akan mendapat fitnah (ujian) di dalam alam kubur mereka

tujuh hari. Maka mereka (para sahabat) itu menganjurkan untuk memberi shadaqah

makanan atas nama mereka selama hari-hari itu.

b. Sebagai tambahan dari riwayat Ubaid bin Umair:

Terjadi fitnah kubur terhadap dua golongan orang yaitu orang mukmin dan orang

munafiq. Adapun terhadap orang mukmin dilakukan tujuh hari dan terhadap orang

munafiq dilakukan 40 hari.

c. Ada lagi tambahan dalam riwayat Mujahid yaitu

Ruh-ruh itu berada diatas pekuburan selama tujuh hari, sejak dikuburkan tidak

memisahinya.

Kemudian dalam beberapa hadits lain menyatakan bahwa kedua malaikat Munkar dan

Nakir itu mengulangi pertanyaan-pertanyaan tiga kali dalam satu waktu. Lebih jelas

dalam soal ini dapat dibaca dalam buku “Thulu’ ats-tsuraiya di izhaari makana khafiya”

susunan al Imam Suyuty dalam kitab“ Al-Hawi lil fatawiy” jilid II.

Tambahan:

Sampainya Hadiah Bacaan Al-qur’an untuk mayyit (Orang Mati)

A. Dalil-dalil Hadiah Pahala Bacaan

1. Hadits tentang wasiat ibnu umar tersebut dalam syarah aqidah Thahawiyah

Hal :458 :

“ Dari ibnu umar Ra. : “Bahwasanya Beliau berwasiat agar diatas kuburnya nanti

sesudah pemakaman dibacakan awa-awal surat albaqarah dan akhirnya. Dan dari

sebagian muhajirin dinukil juga adanya pembacaan surat albaqarah”

Hadits ini menjadi pegangan Imam Ahmad, padaha imam Ahmad ini sebelumnya

termasuk orang yang mengingkari sampainya pahala dari orang hidup kepada orang

yang sudah mati, namun setelah mendengar dari orang-orang kepercayaan tentang

wasiat ibnu umar tersebut, beliau mencabut pengingkarannya itu. (mukhtasar

tadzkirah qurtubi halaman 25).

Oleh karena itulah, maka ada riwayat dari imam Ahmad bin Hnbal bahwa beliau

berkata : “ Sampai kepada mayyit (pahala) tiap-tiap kebajikan karena ada nash-nash

yang dating padanya dan juga karena kaum muslimin (zaman tabi’in dan tabiuttabi’in)

pada berkumpul disetiap negeri, mereka membaca al-qur’an dan menghadiahkan

(pahalanya) kepada mereka yang sudah meninggal, maka jadialah ia ijma .

(Yasaluunakafiddin wal hayat oleh syaikh DRAhmad syarbasy Jilid III/423).
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2. Hadits dalam sunan Baihaqidanan isnad Hasan

“ Bahwasanya Ibnu umar menyukai agar dibaca keatas pekuburan sesudah

pemakaman awal surat albaqarah dan akhirnya”

Hadits ini agak semakna dengan hadits pertama, hanya yang pertama itu adalah

wasiat sedangkan ini adalah pernyataan bahwa beliau menyukai hal tersebut.

3. Hadits Riwayat darulqutni

“Barangsiapa masuk kepekuburan lalu membaca qulhuwallahu ahad (surat al ikhlash)

11 kali, kemudian menghadiahkan pahalanya kepada orang-orang yang telah mati

(dipekuburan itu), maka ia akan diberi pahala sebanyak orang yang mati disitu”.

4. Hadits marfu’ Riwayat Hafidz as-salafi

“ Barangsiapa melewati pekuburan lalu membaca qulhuwallahu ahad (surat al ikhlash)

11 kali, kemudian menghadiahkan pahalanya kepada orang-orang yang telah mati

(dipekuburan itu), maka ia akan diberi pahala sebanyak orang yang mati disitu”.

(Mukhtasar Al-qurtubi hal. 26).

5. Hadits Riwayat Thabrani dan Baihaqi

“Dari Ibnu Umar ra. Bahwa Rasulullah SAW. bersabda: “Jika mati salah seorang dari

kamu, maka janganlah menahannya dan segeralah membawanya ke kubur dan

bacakanlah Fatihatul kitab disamping kepalanya”.

6. Hadits riwayat Abu dawud, Nasa’I, Ahmad dan ibnu Hibban:

“Dari ma’qil bin yasar dari Nabi SAW., Beliau bersabda: “Bacakanlah surat yaasin

untuk orang yang telah mati diantara kamu”.

B. Fatwa Ulama Tentang Sampainya Hadiah Pahala Bacaan kepada Mayyit

1. Berkata Muhammad bin ahmad al-marwazi:

“Saya mendengar Imam Ahmad bin Hanbal berkata: “Jika kamu masuk kepekuburan,

maka bacalah Fatihatul kitab, al-ikhlas, alfalaq dan an-nas dan jadikanlah pahalanya

untuk para penghuni kubur, maka sesungguhnya pahala itu sampai kepada mereka.

Tapi yang lebih baik adalah agar sipembaca itu berdoa sesudah selesai dengan: “Ya

Allah, sampaikanlah pahala ayat yang telah aku baca ini kepada si fulan…” (Hujjatu

Ahlis sunnah waljamaah hal. 15)

2. Berkata Syaikh aIi bin Muhammad Bin abil lz:

“Adapun Membaca Al-qur’an dan menghadiahkan pahalanya kepada orang yang mati
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secara sukarela dan tanpa upah, maka pahalanya akan sampai kepadanya

sebagaimana sampainya pahala puasa dan haji”. (Syarah aqidah Thahawiyah hal.

457).

3. Berkata Ibnu taymiyah :

“sesungguhnya mayyit itu dapat beroleh manfaat dengan ibadah-ibadah kebendaan

seperti sedekah dan seumpamanya”. (yas alunkafiddin wal hayat jilid I/442).

Di atas adalah kitab ibnu taimiah berjudul majmuk fatawa jilid 24 pada hal. 324. Ibnu

taimiah ditanya mengenai seseorang yang bertahlil, bertasbih,bertahmid,bertakbir dan

menyampaikan pahala tersebut kepada simayat muslim lantas ibnu taimiah menjawab

amalan tersebut sampai kepada si mayat dan juga tasbih, takbir dan lain-lain zikir

sekiranya disampaikan pahalanya kepada si mayat maka ianya sampai dan bagus

serta baik.

Mengapa Wahhabi menolak dan menyesatkan amalan ini.

Di atas adalah kitab ibnu tamiah berjudul majmuk fatawa juz 24 hal. 324.ibnu taimiah

di tanya mengenai seorang yang bertahlil 70000 kali dan menghadiahkan kepada si

mayat muslim lantas ibnu taimiah mengatakan amalan itu adalah amat memberi

manafaat dan amat baik serta mulia.

4. Berkata Ibnu qayyim al-jauziyah:

“sesuatu yang paling utama dihadiahkan kepada mayyit adalah sedekah, istighfar,

berdoa untuknya dan berhaji atas nama dia. Adapun membaca al-qur’an dan

menghadiahkan pahalanya kepada mayyit secara sukarela dan tanpa imbalan, maka

akan sampai kepadanya sebagaimana pahala puasa dan haji juga sampai kepadanya

(yasaaluunakafiddin wal hayat jilid I/442)

Berkata Ibnu qayyim al-jauziyah dalam kitabnya Ar-ruh : “Al Khallal dalam kitabnya Al

Jami’ sewaktu membahas bacaan al-qur’an disamping kubur” berkata : Menceritakan

kepada kami Abbas bin Muhammad ad-dauri, menceritakan kepada kami yahya bin

mu’in, menceritakan kepada kami Mubassyar al-halabi, menceritakan kepada kami

Abdurrahman bin Ala’ bin al-lajlajdari bapaku : “ Jika aku telah mati, maka letakanlah

aku di liang lahad dan ucapkanlah bismillah dan baca permulaan surat al-baqarah

disamping kepalaku karena seungguhnya aku mendengar Abdullah bin Umar berkata

demikian.

Ibnu qayyim dalam kitab ini pada halaman yang sama : “Mengabarkan kepadaku

Hasan bin Ahmad bin al-warraq, menceritakan kepadaku Ali-Musa Al-Haddad dan dia

adalah seorang yang sangat jujur, dia berkata : “Pernah aku bersama Ahmad bin

Hanbal, dan Muhammad bin Qudamah al-juhairi menghadiri jenazah, maka tatkala

mayyit dimakamkan, seorang lelaki kurus duduk disamping kubur (sambil membaca
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al-qur’an). Melihat ini berkatalah imam Ahmad kepadanya: “Hai sesungguhnya

membaca al-qur’an disamping kubur adalah bid’ah!”. Maka tatkala kami keluar dari

kubur berkatalah imam Muhammad bin qudamah kepada imam ahmad bin Hanbal :

“Wahai abu abdillah, bagaimana pendapatmu tentang Mubassyar al-halabi?. Imam

Ahmad menjawab : “Beliau adalah orang yang tsiqah (terpercaya), apakah engkau

meriwayatkan sesuatu darinya?. Muhammad bin qodamah berkata: Ya, mengabarkan

kepadaku Mubasyar dari Abdurahman bin a’la bin al-laj-laj dari bapaknya bahwa dia

berwasiat apabila telah dikuburkan agar dibacakan disamping kepalanya permulaan

surat al-baqarah dan akhirnya dan dia berkata : “aku telah mendengar Ibnu Umar

berwasiat yang demikian itu”. Mendengar riwayat tersebut Imam ahmad berkata :

“Kembalilah dan katakan kepada lelaki itu agar bacaannya diteruskan (Kitab ar-ruh,

ibnul qayyim al jauziyah).

5. Berkata Sayaikh Hasanain Muhammad makhluf, Mantan Mufti negeri mesir : “

Tokoh-tokoh madzab hanafi berpendapat bahwa tiap-tiap orang yang melakukan

ibadah baik sedekah atau membaca al-qur’an atau selain demikian daripada macam

macam kebaikan, boleh baginya menghadiahkan pahalanya kepada orang lain dan

pahalanya itu akan sampai kepadanya.

6. Imam sya’bi ; “Orang-orang anshar jika ada diantara mereka yang meninggal, maka

mereka berbondong-bondong ke kuburnya sambil membaca al-qur’an

disampingnaya”. (ucapan imam sya’bi ini juga dikutip oleh ibnu qayyim al jauziyah

dalam kitab ar-ruh hal. 13).

7. Berkata Syaikh ali ma’sum : “Dalam madzab maliki tidak ada khilaf dalam hal

sampainya pahala sedekah kepada mayyit. Menurut dasar madzab, hukumnya

makruh. Namun ulama-ulama mutakhirin berpendapat boleh dan dialah yang

diamalkan. Dengan demikian, maka pahala bacaan tersebut sampai kepada mayyit

dan ibnu farhun menukil bahwa pendapat inilah yang kuat”. (hujjatu ahlisunnah wal

jamaah halaman 13).

8. Berkata Allamah Muhammad al-arobi: Sesungguhnya membaca al-qur’an untuk

orang-orang yang sudah meninggak hukumnya boleh (Malaysia : Harus) dan

sampainya pahalanya kepada mereka menurut jumhur fuqaha islam Ahlusunnah wal

jamaah walaupun dengan adanya imbalan berdasarkan pendapat yang tahqiq . (kitab

majmu’ tsalatsi rosail).

9. Berkata imam qurtubi : “telah ijma’ ulama atas sampainya pahala sedekah untuk

orang yang sudah mati, maka seperti itu pula pendapat ulama dalam hal bacaan al

qur’an, doa dan istighfar karena masing-masingnya termasuk sedekah dan dikuatkan

hal ini oleh hadits : “Kullu ma’rufin shadaqah / (setiapkebaikan adalah sedekah)”.

(Tadzkirah al-qurtubi halaman 26).

Begitu banyaknya Imam-imam dan ulama ahlussunnah yang menyatakan sampainya
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pahala bacaan alqur’an yang dihadiahkan untuk mayyit (muslim), maka tidak lah kami

bisa menuliskan semuanya dalam risalah ini karena khawatir akan terlalu panjang.

C. Dalam Madzab Imam syafii

Untuk menjelaskan hal ini marilah kita lihat penuturan imam Nawawi dalam Al-adzkar

halaman 140 : “Dalam hal sampainya bacaan al-qur’an para ulama berbeda pendapat.

Pendapat yang masyhur dari madzab Syafii dan sekelompok ulama adalah tidak

sampai. Namun menurut Imam ahmad bin Hanbal dan juga Ashab Syafii berpendapat

bahwa pahalanya sampai. Maka lebih baik adalah si pembaca menghaturkan doa :

“Ya Allah sampaikanlah bacaan yat ini untuk si fulan…….”

Tersebut dalam al-majmu jilid 15/522 : “Berkata Ibnu Nahwi dalam syarah Minhaj:

“Dalam Madzab syafii menurut qaul yang masyhur, pahala bacaan tidak sampai. Tapi

menurut qaul yang Mukhtar, adalah sampai apabila dimohonkan kepada Allah agar

disampaikan pahala bacaan tersebut. Dan seyogyanya memantapkan pendapat ini

karena dia adalah doa. Maka jika boleh berdoa untuk mayyit dengan sesuatu yang

tidak dimiliki oleh si pendoa, maka kebolehan berdoa dengan sesuatu yang dimiliki

oleh si pendoa adalah lebih utama”.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam madzab syafei terdapat dua qaul

dalam hal pahala bacaan :

1. Qaul yang masyhur yakni pahala bacaan tidak sampai

2. Qaul yang mukhtar yakni pahala bacaan sampai.

Dalam menanggapai qaul masyhur tersebut pengarang kitab Fathul wahhab yakni

Syaikh Zakaria Al-anshari mengatakan dalam kitabnya Jilid II/19:

“Apa yang dikatakan sebagai qaul yang masyhur dalam madzhab syafii itu dibawa

atas pengertian : “Jika alqur’an itu tidak dibaca dihadapan mayyit dan tidak pula

meniatkan pahala bacaan untuknya”.

Dan mengenai syarat-syarat sampainya pahala bacaan itu Syaikh Sulaiman al-jamal

mengatakan dalam kitabnya Hasiyatul Jamal Jilid IV/67:

“Berkata syaikh Muhammad Ramli : Sampai pahala bacaan jika terdapat salah satu

dari tiga perkara yaitu : 1. Pembacaan dilakukan disamping kuburnya, 2. Berdoa untuk

mayyit sesudah bacaan Al-qur’an yakni memohonkan agar pahalanya disampaikan

kepadanya, 3. Meniatkan samapainya pahala bacaan itu kepadanya”.

Hal senada juga diungkapkan oleh Syaikh ahmad bin qasim al-ubadi dalam hasyiah

Tuhfatul MuhtajJilid VII/74:

“Kesimpulan Bahwa jika seseorang meniatkan pahala bacaan kepada mayyit atau dia
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mendoakan sampainya pahala bacaan itu kepada mayyit sesudah membaca Al-qur’an

atau dia membaca disamping kuburnya, maka hasilah bagi mayyit itu seumpama

pahala bacaannya dan hasil pula pahala bagi orang yang membacanya”.

Namun Demikian akan menjadi lebih baik dan lebih terjamin jika;

1. Pembacaan yang dilakukan dihadapan mayyit diiringi pula dengan meniatkan

pahala bacaan itu kepadanya.

2. Pembacaan yang dilakukan bukan dihadapan mayyit agar disamping meniatkan

untuk si mayyit juga disertai dengan doa penyampaian pahala sesudah selesai

membaca.

Langkah seperti ini dijadikan syarat oleh sebagian ulama seperti dalam kitab tuhfah

dan syarah Minhaj(lihat kitab I’anatut Tahlibin Jilid III/24).

D. Dalil-dalil orang yang membantah adanya hadiah pahala dan jawabannya

1. Hadis riwayat muslim :

“Jika manusia, maka putuslah amalnya kecuali tiga : sedekah jariyah, ilmu yang

bermanfaat atau anak shaleh yang selalu mendoakan orang tuanya”

Jawab : Tersebut dalam syarah Thahawiyah hal. 456 bahwa sangat keliru berdalil

dengan hadist tersebut untuk menolak sampainya pahala kepada orang yang sudah

mati karena dalam hadits tersebut tidak dikatakan : “inqata’a intifa’uhu (terputus

keadaannya untuk memperoleh manfaat). Hadits itu hanya mengatakan “inqatha’a

‘amaluhu (terputus amalnya)”. Adapun amal orang lain, maka itu adalah milik (haq)

dari amil yakni orang yang mengamalkan itu kepadanya maka akan sampailah pahala

orang yang mengamalkan itu kepadanya. Jadi sampai itu pahala amal si mayyit itu.

Hal ini sama dengan orang yang berhutang lalu dibayarkan oleh orang lain, maka

bebaslah dia dari tanggungan hutang. Akan tetapi bukanlah yang dipakai membayar

hutang itu miliknya. Jadi terbayarlah hutang itu bukan oleh dia telah memperoleh

manfaat (intifa’) dari orang lain.

2. Firman Allah suratan-najm ayat 39 :

“ Atau belum dikabarkan kepadanya apa yang ada dalam kitab nabi musa dan nabi

Ibrahim yang telah memenuhi kewajibannya bahwa seseorang tidak akan memikul

dosa orang lain dan bahwasanya tiada yang didapat oleh manusia selain dari yang

diusahakannya”.

Jawab : Banyak sekali jawaban para ulama terhadap digunakannya ayat tersebut

sebagai dalil untuk menolak adanya hadiah pahala. Diantara jawaban-jawaban itu

adalah :
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a. Dalam syarah thahawiyah hal. 1455 diterangkan dua jawaban untuk ayat tersebut :

1. Manusia dengan usaha dan pergaulannya yang santun memperoleh banyak kawan

dan sahabat, melahirkan banyak anak, menikahi beberapa isteri melakukan hal-hal

yang baik untuk masyarakat dan menyebabkan orang-orang cinta dan suka padanya.

Maka banyaklah orang-orang itu yang menyayanginya.

Merekapun berdoa untuknya dan mengahadiahkan pula pahala dari ketaatan-ketaatan

yang sudah dilakukannya, maka itu adalah bekas dari usahanya sendiri. Bahkan

masuknya seorang muslim bersama golongan kaum muslimin yang lain didalam

ikatan islam adalah merupakan sebab paling besar dalam hal sampainya kemanfaatan

dari masing-masing kaum muslimin kepada yang lainnya baik didalam kehidupan ini

maupun sesudah mati nanti dan doa kaum muslimin yang lain.

Dalam satu penjelasan disebutkan bahwa Allah SWT menjadikan iman sebagai sebab

untuk memperoleh kemanfaatan dengan doa serta usaha dari kaum mukminin yang

lain. Maka jika seseorang sudah berada dalam iman, maka dia sudah berusaha

mencari sebab yang akan menyampaikannya kepada yang demikian itu. (Dengan

demikian pahala ketaatan yang dihadiahkan kepadanya dan kaum mukminin

sebenarnya bagian dari usahanya sendiri).

2. Ayat al-qur’an itu tidak menafikan adanya kemanfaatan untuk seseorang dengan

sebab usaha orang lain. Ayat al-qur’an itu hanya menafikan “kepemilikan seseorang

terhadap usaha orang lain”. Allah SWT hanya mengabarkan bahwa “laa yamliku illa

sa’yah (orang itu tidak akan memiliki kecuali apa yang diusahakan sendiri).

Adapun usaha orang lain, maka itu adalah milik bagi siapa yang mengusahakannya.

Jika dia mau, maka dia boleh memberikannya kepada orang lain dan pula jika ia mau,

dia boleh menetapkannya untuk dirinya sendiri. (jadi huruf “lam” pada lafadz“lilinsane”

itu adalah “lil istihqaq” yakni menunjukan arti “milik”).

Demikianlah dua jawaban yang dipilih pengarang kitab syarah thahawiyah.

b. Berkata pengarang tafsir Khazin :

“Yang demikian itu adalah untuk kaum Ibrahin dan musa. Adapun ummat islam (umat

Nabi Muhammad SAW.), maka mereka bias mendapat pahala dari usahanya dan juga

dari usaha orang lain”.

Jadi ayat itu menerangkan hokum yang terjadi pada syariat Nabi Musa dan Nabi

Ibrahim, bukan hukum dalam syariat nabi Muhammad SAW. Hal ini dikarenakan

pangkal ayat tersebut berbunyi:

“ Atau belum dikabarkan kepadanya apa yang ada dalam kitab nabi musa dan nabi

Ibrahim yang telah memenuhi kewajibannya bahwa seseorang tidak akan memikul
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dosa orang lain dan bahwasanya tiada yang didapat oleh manusia selain dari yang

diusahakannya”.

c. Sahabat Nabi, Ahli tafsir yang utama Ibnu Abbas Ra. Berkata dalam menafsirkan

ayat tersebut :

“ayat tersebut telah dinasakh (dibatalkan) hukumnya dalam syariat kita dengan firman

Allah SWT : “Kami hubungkan dengan mereka anak-anak mereka”, maka

dimasukanlah anak ke dalam sorga berkat kebaikan yang dibuat oleh bapaknya’ (tafsir

khazin juz IV/223).

Firman Allah yang dikatakan oleh Ibnu Abbas Ra sebagai penasakh surat an-najm

ayat 39 itu adalah surat at-thur ayat 21 yang lengkapnya sebagai berikut:

“Dan orang-orang yang beriman dan anak cucu mereka mengikuti mereka dengan

iman, maka kami hubungkan anak cucu mereka itu dengan mereka dan tidaklah

mengurangi sedikitpun dari amal mereka. Tiap-tiap orang terikat dengan apa yang

dikerjakannya”.

Jadi menurut Ibnu abbas, surat an-najm ayat 39 itu sudah terhapus hukumnya, berarti

sudah tidak bias dimajukan sebagai dalil.

d. Tersebut dalam Nailul Authar juz IV ayat 102 bahwa kata-kata : “Tidak ada

seseorang itu…..” Maksudnya “tidak ada dari segi keadilan (min thariqil adli), adapun

dari segi karunia (min thariqil fadhli), maka ada bagi seseorang itu apa yang tidak dia

usahakan.

Demikianlah penafsiran dari surat An-jam ayat 39. Banyaknya penafsiran ini adalah

demi untuk tidak terjebak kepada pengamalan denganzhahir ayat semata-mata karena

kalau itu dilakukan, maka akan banyak sekali dalil-dalil baik dari al-qur’an maupun

hadits-hadits shahih yang ditentang oleh ayat tersebut sehingga menjadi gugur dan

tidak bias dipakai sebagai dalil.

3. Dalil mereka dengan Surat al-baqarah ayat 286:

“Allah tidak membebani seseorang kecuali dengan kesanggupannya. Baginya apa

yang dia usahakan (daripada kebaikan) dan akan menimpanya apa yang dia

usahakan (daripada kejahatan)”.

Jawab : Kata-kata “laha maa kasabat” menurut ilmu balaghah tidak mengandung

unsur hasr (pembatasan). Oleh karena itu artinya cukup dengan : “Seseorang

mendapatkan apa yang ia usahakan”. Kalaulah artinya demikian ini, maka

kandungannya tidaklah menafikan bahwa dia akan mendapatkan dari usaha orang

lain. Hal ini sama dengan ucapan : “Seseorang akan memperoleh harta dari

usahanya”. Ucapan ini tentu tidak menafikan bahwa seseorang akan memperoleh
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4.1.23

harta dari pusaka orang tuanya, pemberian orang kepadanya atau hadiah dari sanak

familinya dan para sahabatnya. Lain halnya kalau susunan ayat tersebut mengandung

hasr (pembatasan) seperti umpamanya :

“laisa lahailla maakasabat”

“Tidak ada baginya kecuali apa yang dia usahakan atau seseorang hanya mendapat

apa yang ia usahakan”.

4. Dalil mereka dengan surat yasin ayat 54:

“Tidaklah mereka diberi balasan kecuali terhadap apa yang mereka kerjakan”.

Jawab : Ayat ini tidak menafikan hadiah pahala terhadap orang lain karena pangkal

ayat tersebut adalah :

“Pada hari dimana seseorang tidak akan didhalimi sedikitpun dan seseorang tidak

akan diberi balasan kecuali terhadap apa yang mereka kerjakan”

Jadi dengan memperhatikan konteks ayat tersebut dapatlah dipahami bahwa yang

dinafikan itu adalah disiksanya seseorang sebab kejahatan orang lain, bukan

diberikannya pahala terhadap seseorang dengan sebab amal kebaikan orang lain

(Lihat syarah thahawiyah hal. 456).

(ringkasan dari Buku argumentasi Ulama syafi’iyah terhadap tuduhan bid’ah,Al ustadz

haji Mujiburahman, halaman 142-159, mutiara ilmu)

Semoga menjadi asbab hidayah bagi Ummat

23. Hukum Membaca Al-Barzanji

Di Indonesia, peringatan Maulid Nabi (orang banjar menyebutnya *Ba-Mulud’an*)

sudah melembaga bahkan ditetapkan sebagai hari libur nasional. Setiap memasuki

Rabi’ul Awwal, berbagai ormas Islam, masjid, musholla, institusi pendidikan, dan

majelis taklim bersiap memperingatinya dengan beragam cara dan acara; dari sekadar

menggelar pengajian kecil-kecilan hingga seremoni akbar dan bakti sosial, dari

sekadar diskusi hingga ritual-ritual yang sarat tradisi (lokal). Di antara yang berbasis

tradisi adalah:

*Manyanggar Banua, Mapanretasi di Pagatan, Ba’Ayun Mulud (Ma’ayun anak) di Kab.

Tapin, Kalimantan Selatan

*Sekaten, di Keraton Yogyakarta dan Surakarta,

*Gerebeg Mulud di Demak,
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*Panjang Jimat di Kasultanan Cirebon,

*Mandi Barokah di Cikelet Garut, dan sebagainya.

Tradisi lain yang tak kalah populer adalah pembacaan Kitab al-Barzanji. Membaca

Barzanji seolah menjadi sesi yang tak boleh ditinggalkan dalam setiap peringatan

Maulid Nabi. Pembacaannya dapat dilakukan di mana pun, kapan pun dan dengan

notasi apa pun, karena memang tidak ada tata cara khusus yang mengaturnya. Al

Barzanji adalah karya tulis berupa prosa dan sajak yang isinya bertutur tentang

biografi Muhammad, mencakup *nasab*-nya (silsilah), kehidupannya dari masa

kanak-kanak hingga menjadi rasul. Selain itu, juga mengisahkan sifat-sifat mulia yang

dimilikinya, serta berbagai peristiwa untuk dijadikan teladan manusia. Judul aslinya

adalah *’Iqd al-Jawahir *(Kalung Permata). Namun, dalam perkembangannya, nama

pengarangnyalah yang lebih masyhur disebut, yaitu Syekh Ja’far ibn Hasan ibn Abdul

Karim ibn Muhammad al-Barzanji. Dia seorang sufi yang lahir di Madinah pada 1690

M dan meninggal pada 1766 M.

*Relasi Berjanji dan Muludan

*Ada catatan menarik dari Nico Captein, seorang orientalis dari Universitas Leiden,

dalam bukunya yang berjudul *Perayaan Hari Lahir Nabi Muhammad saw. *(INIS,

1994). Menurutnya, Maulid Nabi pada mulanya adalah perayaan kaum Syi’ah

Fatimiyah (909-117 M) di Mesir untuk menegaskan kepada publik bahwa dinasti

tersebut benar-benar keturunan Nabi. Bisa dibilang, ada nuansa politis di balik

perayaannya. Dari kalangan Sunni, pertama kali diselenggarakan di Suriah oleh

Nuruddin pada abad XI. Pada abad itu juga Maulid digelar di Mosul Irak, Mekkah dan

seluruh penjuru Islam. Kendati demikian, tidak sedikit pula yang menolak

memperingati karena dinilai *bid’ah *(mengada-ada dalam beribadah).

Di Indonesia, tradisi Berjanjen bukan hal baru, terlebih di kalangan Nahdliyyin *

(sebutan untuk warga NU). Berjanjen tidak hanya dilakukan pada peringatan Maulid

Nabi, namun kerap diselenggarakan pula pada tiap malam Jumat, pada upacara

kelahiran, *akikah *dan potong rambut, pernikahan, syukuran, dan upacara lainnya.

Bahkan, pada sebagian besar pesantren, Berjanjen telah menjadi kurikulum wajib.

Selain al-Barzanji, terdapat pula kitab-kitab sejenis yang juga bertutur tentang

kehidupan dan kepribadian Nabi. Misalnya, kitab

*Shimthual-Durar, karya al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi (Syair

Maulud Al-Habsy),

*al-Burdah, karya al-Bushiri dan

*al-Diba, karya Abdurrahman al-Diba’iy.

Inovasi Baru
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Esensi Maulid adalah penghijauan sejarah dan penyegaran ketokohan Nabi sebagai

satu-satunya idola teladan yang seluruh ajarannya harus dibumikan. Figur idola

menjadi miniatur dari idealisme, kristalisasi dari berbagai falsafah hidup yang diyakini.

Penghijauan sejarah dan penyegaran ketokohan itu dapat dilakukan kapan pun,

termasuk di bulan Rabi’ul Awwal. Kaitannya dengan kebangsaan, identitas dan

nasionalisme seseorang akan lahir jika ia membaca sejarah bangsanya. Begitu pula

identitas sebagai penganut agama akan ditemukan (di antaranya) melalui sejarah

agamanya. Dan, dibacanya Kitab al-Barzanji merupakan salah satu sarana untuk

mencapai tujuan esensial itu, yakni ‘menghidupkan’ tokoh idola melalui teks-teks

sejarah. Permasalahannya sekarang, sudahkah pelaku Berjanjen memahami bait-bait

indah al-Barzanji sehingga menjadikannya inspirator dan motivator keteladanan?

Barangkali, bagi kalangan santri, mereka dapat dengan mudah memahami makna tiap

baitnya karena (sedikit banyak) telah mengerti bahasa Arab. Ditambah kajian khusus

terhadap referensi penjelas *(syarh) *dari al-Barzanji, yaitu kitab *Madarij al-Shu’ud

*karya al-Nawawi al-Bantani, menjadikan pemahaman mereka semakin komprehensif.

Bagaimana dengan masyarakat awam? Tentu mereka tidak bisa seperti itu. Karena

mereka memang tidak menguasai bahasa Arab. Yang mereka tahu, kitab itu bertutur

tentang sejarah Nabi tanpa mengerti detail isinya. Akibatnya, penjiwaan dan

penghayatan makna al-Barzanji sebagai inspirator dan motivator hidup menjadi

tereduksi oleh rangkaian ritual simbolik yang tersakralkan. Barangkali, kita perlu

berinovasi agar pesan-pesan profetik di balik bait al-Barzanji menjadi tersampaikan

kepada pelakunya (terutama masyarakat awam) secara utuh menyeluruh. Namun, ini

tidaklah mudah. Dibutuhkan penerjemah yang andal dan sastrawan-sastrawan ulung

untuk mengemas bahasa al-Barzanji ke dalam konteks bahasa kekinian dan

kedisinian. Selain itu, juga mempertimbangkan kesiapan masyarakat menerima

inovasi baru terhadap aktivitas yang kadung tersakralkan itu. Inovasi dapat

diimplementasikan dengan menerjemahkan dan menekankan aspek keteladan.

Dilakukan secara gradual pasca-membaca dan melantunkan syair al-Barzanji. Atau

mungkin dengan kemasan baru yang tidak banyak menyertakan bahasa Arab, kecuali

lantunan shalawat dan ayat-ayat suci, seperti dipertunjukkan W.S. Rendra, Ken

Zuraida (istri Rendra), dan kawan-kawan pada Pentas Shalawat Barzanji pada 12-14

Mei 2003 di Stadion Tennis Indoor, Senayan, Jakarta.

Sebagai pungkasan, semoga Barzanji tidak hanya menjadi ‘lagu wajib’ dalam upacara,

tapi (yang penting) juga mampu menggerakkan pikiran, hati, pandangan hidup serta

sikap kita untuk menjadi lebih baik sebagaimana Nabi. Dan semoga, Maulid dapat

mengentaskan kita dari keterpurukan sebagaimana Shalahuddin Al-Ayubi sukses

membangkitkan semangat tentaranya hingga menang dalam pertempuran.

Garis Keturunan Syekh al-Barzanji:

Sayyid Ja’far ibn Hasan ibn Abdul Karim ibn Muhammad ibn Sayid Rasul ibn Abdul

Syed ibn Abdul Rasul ibn Qalandar ibn Abdul Syed ibn Isa ibn Husain ibn Bayazid ibn
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Abdul Karim ibn Isaibn Ali ibn Yusufibn Mansur ibn Abdul Aziz ibn Abdullah ibn Ismail

ibn Al-Imam Musa Al-Kazim ibn Al-Imam Ja’far As-Sodiq ibn Al-Imam Muhammad Al

Baqir ibn Al-Imam Zainal Abidin ibn Al-Imam Husain ibn Sayidina Ali r.a. dan

Sayidatina Fatimah binti Rasulullah saw.

Dinamakan Al-Barjanzy karena dinisbahkan kepada nama desa pengarang yang

terletak di Barjanziyah kawasan Akrad (kurdistan). Kitab tersebut nama aslinya ‘Iqd al

Jawahir (Bahasa Arab, artinya kalung permata) sebagian ulama menyatakan bahwa

nama karangannya adalah “I’qdul Jawhar fi mawlid anNabiyyil Azhar”. yang disusun

untuk meningkatkan kecintaan kepada Nabi Muhammad saw., meskipun kemudian

lebih terkenal dengan nama penulisnya.

Beliau dilahirkan di Madinah Al Munawwarah pada hari Kamis, awal bulan Zulhijjah

tahun 1126 H (1960 M) (1766 beliau menghafal Al-Quran 30 Juz kepada Syaikh Ismail

Alyamany dan Tashih Quran (mujawwad) kepada syaikh Yusuf Asho’idy kemudian

belajar ilmu naqliyah (quran Dan Haditz) dan ‘Aqliyah kepada ulama-ulama masjid

nabawi Madinah Al Munawwarah dan tokoh-tokoh qabilah daerah Barjanzi kemudian

belajar ilmu nahwu, sharaf, mantiq, Ma’ani, Badi’, Faraidh, Khat, hisab, fiqih, ushul

fiqh, falsafah, ilmu hikmah, ilmu teknik, lughah, ilmu mustalah hadis, tafsir, hadis, ilmu

hukum, Sirah Nabawi, ilmu sejarah semua itu dipelajari selama beliau ikut duduk

belajar bersama ulama-ulama masjid nabawi. Dan ketika umurnya mencapai 31 tahun

atau bertepatan 1159 H barulah beliau menjadi seorang yang ‘Alim wal ‘Allaamah dan

Ulama besar.

Kitab “Mawlid al-Barzanji” ini telah disyarahkan oleh al-’Allaamah al-Faqih asy-Syaikh

Abu ‘Abdullah Muhammad bin Ahmad yang terkenal dengan panggilan Ba`ilisy yang

wafat tahun 1299H dengan satu syarah yang memadai, cukup elok dan bermanfaat

yang dinamakan “al-Qawl al-Munji ‘ala Mawlid al-Barzanji” yang telah banyak kali

diulang cetaknya di Mesir.

Di samping itu, kitab Mawlid Sidi Ja’far al-Barzanji ini telah disyarahkan pula oleh para

ulama kenamaan umat ini. Antara yang masyhur mensyarahkannya ialah Syaikh

Muhammad bin Ahmad ‘Ilyisy al-Maaliki al-’Asy’ari asy-Syadzili al-Azhari dengan kitab

“al-Qawl al-Munji ‘ala Mawlid al-Barzanji”. Beliau ini adalah seorang ulama besar

keluaran al-Azhar asy-Syarif, bermazhab Maliki lagi Asy`ari dan menjalankan

Thoriqah asy-Syadziliyyah. Beliau lahir pada tahun 1217H (1802M) dan wafat pada

tahun 1299H (1882M).

Selain itu ulama kita kelahiran Banten, Pulau Jawa, yang terkenal sebagai ulama dan

penulis yang produktif dengan banyak karangannya, yaitu Sayyidul ‘Ulama-il Hijaz, an

Nawawi ats-Tsani, Syaikh Muhammad Nawawi al-Bantani al-Jawi turut menulis syarah

yang lathifah bagi “Mawlid al-Barzanji” dan karangannya itu dinamakannya

“Madaarijush Shu`uud ila Iktisaa-il Buruud”. Kemudian, Sayyid Ja’far bin Sayyid
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Isma`il bin Sayyid Zainal ‘Abidin bin Sayyid Muhammad al-Hadi bin Sayyid Zain yang

merupakan suami kepada satu-satunya anak Sayyid Ja’far al-Barzanji, telah juga

menulis syarah bagi “Mawlid al-Barzanji” tersebut yang dinamakannya “al-Kawkabul

Anwar ‘ala ‘Iqdil Jawharfi Mawlidin Nabiyil Azhar”.

Sayyid Ja’far ini juga adalah seorang ulama besar keluaran al-Azhar asy-Syarif. Beliau

juga merupakan seorang Mufti Syafi`iyyah. Karangan-karangan beliau banyak,

antaranya: “Syawaahidul Ghufraan ‘ala Jaliyal Ahzan fi Fadhaa-il Ramadhan”,

“Mashaabiihul Ghurar ‘ala Jaliyal Kadar” dan “Taajul Ibtihaaj‘ala Dhau-il Wahhaaj fi

Israa` wal Mi’raaj”. Beliau juga telah menulis sebuah manaqib yang menceritakan

perjalanan hidup dan ketinggian nendanya Sayyid Ja’far al-Barzanji dalam kitabnya

“ar-Raudhul A’tharfi Manaqib as-Sayyid Ja’far”.

Kembali kepada Sidi Ja’far al-Barzanji, selain dipandang sebagai mufti, beliau juga

menjadi khatib di Masjid Nabawi dan mengajar di dalam masjid yang mulia tersebut.

Beliau terkenal bukan sahaja kerana ilmu, akhlak dan taqwanya, tapi juga dengan

kekeramatan dan kemakbulan doanya. Penduduk Madinah sering meminta beliau

berdoa untuk hujan pada musim-musim kemarau. Diceritakan bahawa satu ketika di

musim kemarau, sedang beliau sedang menyampaikan khutbah Jumaatnya,

seseorang telah meminta beliau beristisqa` memohon hujan. Maka dalam khutbahnya

itu beliau pun berdoa memohon hujan, dengan serta merta doanya terkabul dan hujan

terus turun dengan lebatnya sehingga seminggu, persis sebagaimana yang pernah

berlaku pada zaman Junjungan Nabi s.a.w. dahulu. Menyaksikan peristiwa tersebut,

maka sebahagian ulama pada zaman itu telah memuji beliau dengan bait-bait syair

yang berbunyi:

سقينا غيثا بجعفر نحن و * قدما بالعباس الفروق سقى

العارفينا
إمام

وسيلتنا *
هذا

و
لهم سيلة

و
فذاك

Dahulu al-Faruuq dengan al-’Abbas beristisqa` memohon hujan

Dan kami dengan Ja’far pula beristisqa` memohon hujan

Maka yang demikian itu wasilah mereka kepada Tuhan

Dan ini wasilah kami seorang Imam yang ‘aarifin

Sidi Ja’far al-Barzanji wafat di Kota Madinah dan dimakamkan di Jannatul Baqi`,

sebelah bawah maqam beliau dari kalangan anak-anak perempuan Junjungan Nabi

s.a.w. Karangannya membawa umat ingatkan Junjungan Nabi s.a.w., membawa umat

kasihkan Junjungan Nabi s.a.w., membawa umat rindukan Junjungan Nabi s.a.w.

Setiap kali karangannya dibaca, pasti sholawat dan salam dilantunkan buat Junjungan

Nabi s.a.w. Juga umat tidak lupa mendoakan Sayyid Ja’far yang telah berjasa

© 2013 www.piss-ktb.com



222 PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB

menyebarkan keharuman pribadi dan sirah kehidupan makhluk termulia keturunan

Adnan. Allahu ... Allah.

4-U3.J 3,-J 23, 24A :-ul : -40

sus : - :), Jl 9 Aar U

*S sur, u: 3: 4 Gi

su$- ui e-A-J & J- :

* 3 ora- 3 °j-e 3 & 4,- :

owel : 4- AJ :ue & 49° : 4:\s :

Ya Allah ampunkan pengarang jalinan mawlid indah nyata

Sayyidina Ja'far kepada Barzanjternisbah dirinya

Kejayaan berdamping denganMu hasilkan baginya

Juga kabul Segala harapan dan Cita-cita

Jadikanlah dia bersama mudarrabin berkediaman dalam syurga

Tutupkan segala keaiban dan kelemahannya

Segala kekurangan dan kekeliruannya

Seumpamanya Ya Allah harap dikurnia juga

Bagi penulis, pembaca serta pendengarnya

- - 4 -w- 4 -

e-14 - 4-

Dalam bukunya, Dan Muhammad adalah Utusan Allah: Penghormatan terhadap Nabi

SAW. dalam Islam (1991), sarjana Jerman peneliti Islam, Annemarie Schimmel,

menerangkan bahwa teks asli karangan Ja'far al-Barzanji, dalam bahasa Arab,

sebetulnya berbentuk prosa. Namun, para penyair kemudian mengolah kembali teks

itu menjadi untaian syair, sebentuk eulogy bagi Sang Nabi.

Untaian syair itulah yang tersebar ke berbagai negeri di Asia dan Afrika, tak terkecuali

Indonesia. Tidak tertinggal oleh umat Islam penutur bahasa Swahili di Afrika atau

penutur bahasa Urdu di India, kita pun dapat membaca Versi bahasa Indonesia dari
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syair itu, semisal hasil terjemahan HAA Dahlan atau Ahmad Najieh, meski kekuatan

puitis yang terkandung dalam bahasa Arab kiranya belum sepenuhnya terwadahi

dalam bahasa kita sejauh ini.

Secara sederhana kita dapat mengatakan bahwa karya Ja’far al-Barzanji merupakan

biografi puitis Nabi Muhammad SAW. Dalam garis besarnya, karya ini terbagi dua:

“Natsar” dan “Nadhom”. Bagian “Natsar” terdiri atas 19 subbagian yang memuat 355

untaian syair, dengan mengolah bunyi “ah” pada tiap-tiap rima akhir. Seluruhnya

menurutkan riwayat Nabi Muhammad SAW., mulai dari saat-saat menjelang paduka

dilahirkan hingga masa-masa tatkala paduka mendapat tugas kenabian. Sementara,

bagian “Nadhom” terdiri atas 16 subbagian yang memuat 205 untaian syair, dengan

mengolah rima akhir“nun”.

Dalam untaian prosa lirik atau sajak prosaik itu, terasa betul adanya keterpukauan

sang penyair oleh sosok dan akhlak Sang Nabi. Dalam bagian “Nadhom”, misalnya,

antara lain diungkapkan sapaan kepada Nabi pujaan: Engkau mentari, engkau bulan/

Engkau cahaya di atas cahaya.

Di antara idiom-idiom yang terdapat dalam karya ini, banyak yang dipungut dari alam

raya seperti matahari, bulan, purnama, cahaya, satwa, batu, dan lain-lain. Idiom-idiom

seperti itu diolah sedemikian rupa, bahkan disenyawakan dengan shalawat dan doa,

sehingga melahirkan sejumlah besar metafor yang gemilang. Silsilah Sang Nabi

sendiri, misalnya, dilukiskan sebagai “untaian mutiara”.

Namun, bahasa puisi yang gemerlapan itu, seringkali juga terasa rapuh. Dalam karya

Ja’far al-Barzanji pun, ada bagian-bagian deskriptif yang mungkin terlampau meluap.

Dalam bagian “Natsar”, misalnya, sebagaimana yang diterjemahkan oleh HAA Dahlan,

kita mendapatkan lukisan demikian: Dan setiap binatang yang hidup milik suku

Quraisy memperbincangkan kehamilan Siti Aminah dengan bahasa Arab yang fasih.

Betapapun, kita dapat melihat teks seperti ini sebagai tutur kata yang lahir dari

perspektif penyair. Pokok-pokok tuturannya sendiri, terutama menyangkut riwayat

Sang Nabi, terasa berpegang erat pada Alquran, hadis, dan sirah nabawiyyah. Sang

penyair kemudian mencurahkan kembali rincian kejadian dalam sejarah ke dalam

wadah puisi, diperkaya dengan imajinasi puitis, sehingga pembaca dapat merasakan

madah yang indah.

Salah satu hal yang mengagumkan sehubungan dengan karya Ja’far al-Barzanji

adalah kenyataan bahwa karya tulis ini tidak berhenti pada fungsinya sebagai bahan

bacaan. Dengan segala potensinya, karya ini kiranya telah ikut membentuk tradisi dan

mengembangkan kebudayaan sehubungan dengan cara umat Islam di berbagai negeri

menghormati sosok dan perjuangan Nabi Muhammad SAW.

Sifatnya:
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4.2

Wajahnya tampan, perilakunya sopan, matanya luas, putih giginya, hidungnya

mancung,jenggotnya yang tebal,Mempunyai akhlak yang terpuji, jiwa yang bersih,

sangat pemaaf dan pengampun, zuhud, amat berpegang dengan Al-Quran dan

Sunnah, wara’, banyak berzikir, sentiasa bertafakkur, mendahului dalam membuat

kebajikan bersedekah,dan sangat pemurah.

Seorang ulama besar yang berdedikasi mengajarkan ilmunya di Masjid Kakeknya

(Masjid Nabawi) SAW. sekaligus beliau menjadi seorang mufti Mahzhab Syafiiyah di

kota madinah Munawwarah.

“Al-’Allaamah al-Muhaddits al-Musnid as-Sayyid Ja’far bin Hasan al-Barzanji adalah

MUFTI ASY-SYAFI`IYYAH di Kota Madinah al-Munawwarah. Banyak perbedaan

tentang tanggal wafatnya, sebagian menyebut beliau meninggal pada tahun 1177 H.

Imam az-Zubaidi dalam “al-Mu’jam al-Mukhtash” menulis bahwa beliau wafat tahun

1184 H, dimana Imam az-Zubaidi pernah berjumpa dengan beliau dan menghadiri

majelis pengajiannya di Masjid Nabawi yang mulia.

Maulid karangan beliau ini adalah kitab maulid yang paling terkenal dan paling

tersebar ke pelosok negeri ‘Arab dan Islam, baik di Timur maupun di Barat. Bahkan

banyak kalangan ‘Arab dan ‘Ajam (luar Arab) yang menghafalnya dan mereka

membacanya dalam waktu-waktu tertentu. Kandungannya merupakan khulaashah

(ringkasan) sirah nabawiyyah yang meliputi kisah lahir baginda, perutusan baginda

sebagai rasul, hijrah, akhlak, peperangan sehingga kewafatan baginda.

Wafat:

Beliau telah kembali ke rahmatullah pada hari Selasa, setelah Asar,4 Sya’ban, tahun

1177 H (1766 M). Jasad beliau makamkan di Baqi’ bersama keluarga Rasulullah saw.

Kitab maulid Barzanji sendiri telah disyarah (dijelaskan) oleh ulama-ulama besar

seperti Syaikh Muhammad bin Ahmad ‘Ilyisy al-Maaliki al-’Asy’ari asy-Syadzili al

Azhari yang mengarang kitab “al-Qawl al-Munji ‘ala Mawlid al-Barzanji” dan Sayyidul

‘Ulama-il Hijaz, Syeikh Muhammad Nawawi al-Bantani al-Jawi “Madaarijush Shu`uud

ila Iktisaa-il Buruud”.
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4.2.1

Berisi:

1. Tarawih 20 rakaat

2. Do'a Qunut

3. Perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW

4. Taldin Mayit

5. Sampainya Pahala, Do'a, dan Sadakah Kepada orang yang Sudah Meniggal

6. Peringatan 3, 7, 20, 40, 100 hari orang Meninggal

7. Haul

8. Ziarah Kubur

9. TawaSul

10. Tabaruk

11. Manakib

12. Tahli

13. Dua adzan dalam Shalat Jum'ah

A. Tarawih 20 raka'at

1. Pengertian

Shalat tarawih adalah shalat sunat dengan niat tertentu yang dikerjakan pada setiap

malam Bulan Rahamadhan setelah shalat isya'. Hukum shalat tarawih adalah sunah

‘ainiyah Muakkadah baik bagi laki-laki amaupun perempuan yang mukallaf.

Dalam tradisi NU shalat tarawih 20 roka'at ini dikerjakan dengan dua roka'at salam,

hal ini berdasarkan hadist Nabi tentang tata cara melaksanakan shalat malam. Nabi

SAW bersabda :

•b) : : J:U 59.2 ° 2 4 J3.3 Ju: J:U 59- 3° Je 4 J3.3 Ju. Su-3 ö se e: :

\ : siu, dl: ) "r4 - Ari,s,-ji,

\ ) o,4-u. Jals, ) ) ",>3l> 5:13, ) o A, su-J13)

Dari Ibnu Umar" Seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah tentang shalat malam.
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Mereka Nabi menjawab, "Shalat malam itu ada dua rakaat-dua rakaat" (HR al-Bukhari

: 936, Muslim : 1239, al-Tirmidzi : 401, al-Nasa'| :1650, Abu Dawud :1130 dan Ibnu

Majah: 1165).

2. Dalil Tarawih 20 Raka'at

Di antara Dalil yang digunakan Hujjah oleh orang NU dalam menjalankan tarawih 20

Raka'at yaitu :

Pertama Hadist Imam Malik dari Sohabat Yasid bin Rumman.

**)*&es -- - - - 2: -4 & Ju: 94 ° :3 ua :

ues-J Ju).

“Dari Malik, dari Yazid bin Rumman, ia mengatakan : Orang-orang mengerjakan (salat

Tarawih) pada zaman Umar bin Khathbab sebanyak 23 rakaat". (HR Imam Malik,

dalam kitab al-Muwatha, Juz hlm. 138)

Kedua Hadist riwayat al-Baihaqi dari sahabat saib bin Yazid dalam kitab Al-Hawy li Al

Fatawali AS Suyuthy, Juz hlm. 350, juga kitab fath al-Wahhab Juz I, hlm. 58.

4 - 2- & -u- e-la-59:: es, u:: es, 9 ua:

* J- -ai: :- : 4 &, & 4 : , : , : *Jue.

Madzbab kita (Syafi'iyah) menyatakan : salat Taawih itu dijalankan 20 rakaat. Ini

berdasarkan pada hadist nabi yang diriwayatkan Imam Baihaqi dengan sanad shabih,

dari Saib bin Yasid, ia mengatakan : kita mengerjakan salat Tarawih pada masa Umar

bin Khathhab dengan 20 akaat ditambah Witir.

Ketiga, pendapat Jumhur fiqih yang terdapat dalam kitab fiqih as-Sunah, Juz II. Hlm.

45

se: );: & : : :e ges Gues - 4 jua: jié3-0 &es.

Betul bahwa kaum muslimin mengerjakan salat pada zaman Umar, Utsman, dan Ali

sebanyak 20 rakaat, dan ini pendapat sebagian mayoritas pakar-pakar hokum Islam.

Dalil keempat, dalam kitab Taudbib al-Adillah, Juz III, hlm. 171.

&, eu: , : dua: , : - - - 4 - 4 J;-3 Ju Ju : 4 : - : :

- - - - -a: : , ::

Ibnu Abbas mengatakan : Rasul salat di bulan Ramadhan sendirian sebanyak 20

rakaat ditambah Witir (HR Baihaqi dan Thabrani, dari Abd bin Humaid)
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Dalil kelima, dalam kitab Hamisy Muhibbah, Jus II, hlm.446-467.

&e -ūuj- - 4° 4' - 6 --- - : ** e; -su-is: :

Se: 2: 3 &: 44 & Je:: : ul° 3-0 &: 4ui uj : 36u :u:

-4 - 9 - 4 - - - - - - 3 :

Ada komentarnya ImamRafi'l untuk hadistriwayat Imam Ibnu hajar tentang teks hadist

Rasul salat bersama kaum muslimin sebanyak 20 rakaat di malam Ramadhan. Ketika

tiba di malam ketiga, orang-orang berkumpul, namun Rasulullah tidak keluar.

Kemudian, paginya dia bersabda, Aku takut Tarawih diwajibkan atas kalian, dan kalian

tidak mampu melaksanakannya. Hadist ini disepakati kesabibannya, tanpa

mengesampingkan hadist yang diriwayatkan Aisyah yang tidak menyebut rakaatnya.

Sedangkan salat Tarawih berjama'ah hukumnya sunat ainiyah, memurut ulama

khanafiyah hukumnya sunat kifayah. Dalil ini bedasarkan hadist Abu Durahman bin

Abdul Qari dalam kitab Shaih al-Buhkari.

su - J Su-satu : 4 :- ; ; e: Ju di 3,5 - G - - 3°

Je :- ; ; ; ;. Jus as; 9- J- J%J- - 40%J- 9: : -u

*- si-9 di satu-- : : eigeri-: :Jess - :

YAYV s,- sis) sas keul : ; Je)

“Diriwayatkan dari Abdurrohman bin Abd al-Qori, beliau berkata, “Saya keluar

bersama Sayyidina Umar bin al-Khabtbab ke masjid pada bulan Ramadhan. (Didapat

dalam mesjid tersebut) orang-orang shalat tarawih sendiri-sendiri. Ada yang shalat

sendiri-sendiri dan ada yang shalat dengan berjama'ah ". Lalu Sayyidina Umar

berkata, “Saya punya pendapat andaikata mereka aku kumpulkan dalam jama'ah

dengan satu imam, niscaya itu lebih bagus". Lalu beliau mengumpulkan mereka

dengan seorang imam, yakni sahabat Ubay bin Ka'ab. Kemudian satu malam

berikutnya, kami dating lagi ke masjid. Orang-orang sudah melaksanakan satu imam.

Umar berkata, " Sebaik-baiknya bid'ab adalah ini. (Shalat tarawih dengan

berjama'ah)". (HR al-Bukhari 1871).

Dalam tradisi NU, di dalam melaksanakan shalat tarawih berjama'ah biasanya bilal

membaca "sholluu Sunnatat taroowih.." yang dibaca pada waktu akan melakukan

jama'ah shalat tarawih. Hal ini berdasarkan dalil dalam kitab Al-Qolyubi Juz, hlm.

125.

(-- : (eu Sa):su-Si ->s-Sisteuri : :u e:* Ju:

&: 921, -94, 3%a Bis des (eu Sa): -u: -es-Si :

a.J :
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“Di dalam shalat ied dan shalat-shalat yang disyariatkan dilaksanakan secara

berjama'ah (seperti shalat khusuf, shalat istisqo dan shalat tarawih) di Sunahkan

membaca "As-Sholaatu Jaami'ah.." dan bacaan semisalnya seperti "Halummuu ilash

sholaah.." atau "Halummuu ilal falaahi yarhamukumulooh.." dan lain sebagainya. Hal

ini berdasarkan hadist Bukhari Muslim tentang shalat kusuf, adapun yang lainnya di

kiaS-kiaskan".

Kaitannya dengan hadist Riwayat Al Bukhari yang diriwayatkan oleh ‘Aisyah RA

: sa-l e : : 9ua : - je4 - 4 J; ; 98 -ju se4 e5 - 3°

\ VA,s,- sis) :)

“Dari Sayyidatuna Aisyah-Radbiyallohu'anba, ia berkata,"Rosululloh ...... tidak pernah

menambah shalat malam pada bulan Ramadhan atau bulan lain melebihi sebelas

rekaat".(HR al-Bukhari,1079)

Hadist diatas sering dijadikan dalil shalat tarawih 11 rakaat. Namun menurut

keterangan dalam Kitab Tuhfah al-Muhtaj, Juz 11, hal 229 yang mengutip pendapat

Ibnu Hajar A-Haitami(seorang Ulama ahlussunah) meengatakan bahwa hadist

tersebut bukanlah dalil Salah tarawih 11 rakaat melainkan dalil Shalat Witir. Sebab

berdasarkan kebanyakan riwayat disebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW

melaksanakan shalat Witir dan bilangan maksimalnya adalah sebelas rakaat.

Dalam Kitab Kasyfu At-tabarih dikatakan :

d - gas-4 : -4 eu: : 4 : gu al-'s -, -e-Si u: -isus

Je & 4 ge, ruas-lig - : 3-dia: : :Si : saui Jiu Ji 4 JN- ge

** : jiéJu 4 : 4: : -- e- su-l : : 4 &, se

\r 2 cou --sal: : dua: , & 4 ge, -usui &

“Karena dalil-dalil tentang bilangan shalat rakaat shalat tarawih saling berlawanan dan

memungkinkan adanya tawil maka tidak memungkinkan untuk dijadikan hijjah dalam

menetapkan rakaat shalatbtarawih karena dalil-dalil tersebut saling menjatuhkan maka

dari itu kami tidak mengambil dalildarihadist-hadist tersebut melainkan menggunakan

dalil yang Qot' yaitu jma' kebanyakan orang islam ( dilaman Sayyidina Umar RA)

yang melaksanakan shalat tarawih 20 rakaat berdasarkan hadist riwayat Baihaqi dari

sahabat As-Saib bin Yazid RA dengan isnad yang shahih, saib mengatakan : Mereka

(orang-orang muslim) mengerjakan shalat tarawih 20 rakaat pada bulan Ramadan di

Zaman Khalifah Umar RA".

Lebih lanjut dalam kitab Kasyfu at-tabarih dikatakan :

C 2013 www.piss-ktb.com



AQIDAH 229

4.2.2

& esk A : 9soleu-> 8: , : 9u: : e: ; gu Siu u:29 96:

sualia. Ju : &-9 suku - 2 : - 3-e : Su *s: :augu

() : Je :9u) --.55) -,-l 23'- 3: 919)

“Dan jika perfmasalahannya seperti itu (dalil yang Qot' adalah dalil jma yang

membenarkan bilangan rakaat tarawih 20 rakaat) maka dapat kita ketaahui bahwa

mereka yang melaksanakan shalat tarawih 8 rakaat adalah bertentangan dengan jma

dan orang yang menngingkari jma tentang permasalahan yang sudah pasti dalam

agama adalah kafir atau fasik dan merfeka juga berftentangan dengan sunah khulafaur

Rosyidin dan orang yang bertentangan dengan khulafaur Roysidin Juga bertentangan

dengan Nabi SAW, karena ia boleh bersabda " Berpegang teguhlah kamu sekalian

dengan sunatku dan dengan sunat Khulafaur Rosyidin yang memberi petunjuk

sesudahku (HR Abu Daud dan At-tirmidi).

B. Do'a Qunut

1. Pengertian Qunut

Secara bahasa Qunut artinya Do'a. Secara istilah Qunut dibagi dua, yaitu :

1. Qunut Nazilah yaitu : Qunut yang dibaca dalam shalat fardu ketika umat islam

menghadapi bahaya, wabah penyakit, bencana atau tantangan dari orang kafir.

2. Qunut subuh atau Qunut Witir yaitu : qunut yang dikerjakan pada saat i'tidal rakaat

ke-2 dalam Shalat subuh atau Witir

2. Dalil-dalil Qunut

Hukum Qunut adalah sunat, diantara sahabat yang mensunahkan diantanya Abu

Bakar AS-Sidik, Umar bin Khatab, Usman bin Affan, Ali bin Abi Tholib, Ibnu Abbas dan

Barra Bin Aziz. Dalil yang dijadikan pedoman untuk mensunahkan qunut adalah hadist

Nabi Muhammad SAW :

- ab) uju 3, - , di : - le & - 4 J;-3 J8 Jé uju G - 3°)

Diriwayatkan dari Anas bin Malik RA “Beliau berkata, "Rasululloh senantiasa

membaca qunut ketika shalat subuh sehingga beliau wafat" (HR Ahmad).

Pakar hadis Muhammad bin Alan as-Sidiqi dalam kitabnya Al-Futuhat Ar-Rabbaniyah

mengatakan bahwa hadis ini yang benar dan diriwayatkan serta disahihkan oleh

golongan pakar yang banyak yang banyak hadist.
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Sedangkan do'a qunut yang diajarkan langsung oleh Nabi SAW adalah sebagai

berikut:

di era : ; es - - 4,6; -j: : d: - : ées-A : war:

w 4- u seja: é; -5: -se & : -ji; 3 Ja: : ul : ; ai

-is : Yi si:Ji: ) ( ) : 232 : ) VY o su-Ji ols) sui &: 4:- sera:

\ o.:-al Ju-: Y o : o Je).03)

"Ya Allah, berikanlah kami petunjuk seperti orang-orang yang telah Engkau beri

petunjuk, Berilah kami perlindungan seperti orang-orang yang telah Engkau beri

perlindungan. Berilah kami pertolongan sebagaimana orang-orang yang telah Engkau

beri pertolongan. Berilah berkah pada segala yang telah Engkau berikan kepada kami.

Jauhkanlah kami dari segala kejahatan yang telah Engkau pastikan. Sesungguhnya

Engkau adalah Dzat yang Maha menentukan dan Engkau tidak dapat ditentukan.

Tidak akan hina orang yang Engkau lindungi. Dan tidak akan mulia orang yang

Engkau musuhi. Engkau Maha Suci dan Maha luhur. Segala puji bagi-Mu dan atas

segala yang Engkau pastikan. Kami memohon ampun dan bertaubat kepada

Mu." (HR An-Nasa' 1725, Abu Dawud :1214, Al-Tirmidzi 426, Ahamad 1625 dan Al

Darimi:1545 dengan Sanad yang Shahih)

Dalil kedua disebutkan dalam kitab fiqh as-Sunah Juz || halaman 38-39:

g sa: Slievel : a ... :u : 3 : 4 :a - esi 3 :u usus

J: 4 : - Ju 'e - - : 4 - : - jaj ua : - 5 & :

&: & :Jé 84: ; 3:A.

Ulama As-Syafi'iyah mengatakan: Kedudukan qunut pada shalat subuh persisnya

ketika bangkit dari rakaat kedua, hukumnya sunah karena ada hdist yang diriwayatkan

ahli hadis kecuali at-Tirmidzi. Hadis itu diriwayatkan dari ibnu Sirin, Anas bin Malik

pernah ditanya: Apakah Nabi menjalankan qunut pada shalat subuh? Jawab anas: Ya!

Kemudian ditanya lagi: letaknya dimana sebelum atau sesudah ruku"? Jawabnya:

Sesudah ruku (fiqh As-Sunah,Juz 11,hlm.38-39)

Dalil ketiga sebagaimana disebutkan dalam kitab Hamizsy Qalyubi Mahalli Juz

halaman 57

sed as : : e):u: : era - ae: & - & B - 1 & - & J:

"- Jés u: : , : -: AJ ... gas :ui.

Qunut itu disunahkan letaknya ketika "tidal, reka'at kedua shalat subuh, Keterangan
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4.2.3

tersebut sampai: ........ karena mengikuti Nabi. Hadis diriwayatkan Hakim dalam kitab

Mustadrak dari Abu Hurairah: Rosululloh mengangkat kepalanya dari ruku' pada

shalat subuh pada reka'at kedua, dia mengangkat tangannya kemudian berdo'a:

Allohummaihdini fi-man hadait......... ROSululloh tidak memakai kata-kata robbana ...

, Hadis ini Shahih.

Ketiga, dalam Nail al-Authar, Juz || hlm.387.

>-ge Ssu- 4 t-s: A -: - 4u ue: Adies: : - Ju-wi :

& e: ass Jessitas 3:4 : 4 :9s: Asias Ju esual u-l 3: :

u: 3, - Ai : - J; : 6 ru; ; u: : -3%.

Ketika ditanya sahabat tentang qunutfajar, Anas menjawab: Rasululoh (ketika qunut),

ia memanjangka shalat fajar (Subuh) tidak seperti shalat lainnya. Panjang, karena ia

membaca do'a, memuji Alloh, mengagungkan-Nya dalam l'tidal ini. Inilah yang

dikatakan qunut, tidak diragukan lagi. Kita tidak perlu syak (bimbang) dan ragu lagi

bahwa Nabi membaca qunut dalam shalat subuh sampai meninggal!.

C. Perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW

a. Pengertian

Secara bahasa maulud adalah waktu kelahiran. Secara istilah diartikan sebagai:

Perayaan sebagai rasa syukur dan gembira atas kelahiran Rasul SAW yang biasanya

dilakukan pada bulan rabi'ul awal atau Mulud (Jawa).

b. Dalil-dalil perayaan Maulid Nabi SAW

Walaupun dalam kenyataannya tata cara perayaan Maulid Nabi SAW berbeda-beda,

Namun esensi dari peringatan Maulid Itu sama yaitu Marasa gembira dan bersyukur

atas kelhiran Rasululloh SAW yang mana kelahiran Rasululloh SAW adalah sebuah

anugerah Alloh kepada kita yang harus disyukuri, sebagaimana firman Alloh SWT;

New-s): ula: : *Ja: :)

“Katakanlah (Muhammad), sebab anugerah dan rahmat Alloh (kepada kalian), maka

bergembiralah mereka."(QS.Yunus:58).

Dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dikatakan bahwa Rasululloh

SAW mensyukuri hari kelahirannya dengan berpuasa. Dalam sebuah hadis

diriwayatkan:

ge J; : -4 Jue gas as- 3 J-si-s le & - 4 J;-3 : suasi ese e :
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(\ a VV se-l- 913))

“Diriwayatkan dari Abu Qatadah al-Anshari RA bahwa Rasululloh pernah ditanya

tentang puasa senin, maka beliau menjawab:" Pada hari itulah aku dilahirkan dan

wahyu diturunkan kepadaku."(HR Muslim:1977).

Dalil Kedua,

3 - xie A - 4: St :u sulia: : A & - : 4-ui ased Rusi se-Si Jé:

eau Jes : :- Jssis; di :u :-2 & 3ls, audi : 4 : :4; sae

3$u. :-e.

Ustadz Imam al-Hafidz al-Musnid DR. Habib Abdullah Bafaqih mengatakan bahwa

hadis "man 'azhzhama maulidy kuntu syafingan lahu yaum al-qiyamati" seperti

diriwayatkan Ibnu Asakir dalam Kitab Tarikh, juz 1,hlm 60, menurut Imam Dzaraby

sahih sanadnya.

Dalil ketiga dalam kitab MadarjAs-Shu'ud Syarah al-Barzanji, hlm 15:

Rosululloh bersabda:Siapa menhormati hari lahirku, tentu aku akan memberikan

syafaat kepadanya dihari Kiamat.

Dalil keeempat dalam Madarif as-Shu'ud, hlm.16

:u.S. u-tu - 4 & - : J; 3 & 4 : ; Jes.

Umar mengatakan: siapa menghormati hari lahir Rosululloh sama artinya

menghidupkan Islam.

Sekitar lima abad yang lalu Imam Jalaluddin al-Shuyuthi (849-910 H/1445-1505 M)

pernah menjawb polemik tentang perayaan Maulid Nabi SAW. Di dalam al-Hawi li al

Fatawi beliau menjelaskan : "Ada sebuah pertanyaan tentang perayaan Maulid Nabi

Saw pada bulan Rabi'ul Awal, bagaimana hukumnya menurut syara'. Apakah terpuji

ataukah tercela? Dan apakah orang yang melakukannya diberi pahala ataukah tidak?

Beliau menjawab, “Jawabannya menurut saya bahwa semula perayaan Maulid Nabi

Saw,yaitu manusia berkumpul, membaca al-Qur'an dan kisah-kisah teladan Nabi

SAW sejak kelahirannya sampai perjalanan kehidupannya. Kemudian menghidangkan

makanan yang dinikmati bersama, setalah itu mereka pulang. Hanya itu yang

dilakukan,tidak lebih. Semua itu termasuk Bid'ah hasanah. Orang yang melakukannya

diberi pahala karena mengagungkan darejat Nabi SAW, manampakkan suka cita dan

kegembiraan atas kelahiran Nabi Muhammad SAW, yang mulia"(Al-Hawi li al-Fatawi,
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4.2.4

juz1,hal.251-252).

Bahkan hal ini juga diakui oleh Ibnu Taimiyyah, sebagaimana dikutip oleh Sayyid

Muhammad bin Alawi al - Maliki : "Ibnu Taimiyyah berkata,"Orang-orang yang

melaksanakan perayaan Maulid Nabi SAW, akan diberi pahala. Demikian pula yang

dilakukan oleh sebagian orang, adakalanya bertujuan meniru kalangan Nasrani yang

memperingati kelahiran Isa AS, dan ada kalanya juga dilakukan sebagai ekspresi rasa

cinta dan penghormatan kepada Nabi SAW. Allah SWT akan memberi pahala kepada

mereka atas kecintaan mereka kepada Nabi mereka, bukan dosa atas bid'ah yang

mereka lakukan."(Manhaj al-Salaf fi Fahm al-Nushush Bain al-Nazhariyyah wa al

Tathbiq, hal 399). Selama ini Ibnu Taimiyah dijadikan panutan bagi kelompok -

kelompok yang mengingkari, bahkan mengatakan bahwa tradisi dan Amaliah -

amaliah NU bid'ah.

D. Talqin Mayit

a. Pengertian

Arti talqin secara bahasa adalah Tafhim (memberikan pemahaman), memberi

peringatan dengan mulut, mengajarkan sesuatu. Secara istilah taldin adalah

mengajarkan kalimat tauhid terhadap orang - orang yang baru saja dikubur serta

mengajarinya tentang pertanyaan-pertanyaan kubur.

b. Dalil dan Talqin

Hukum taldin menurut mayoritas ulama Syafi'iyah adalah sunnah. Di dasarkan pada

sabdaNabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Nabi Umamah:

uu: - 3 - 1 & - 4 J: ; use - - - 3 Ju : 4 - aul ge.

- - - : : , -!: :- : 9 - - 3 Jus i-3 : 4
: : > . . . az- 1 6 ..23.14. : a : 2 : c 3 - 2. . 44-13 ..14, : a : 3 12 > : 44-13 • : -13.2 si : -i : 3

J9éu J: : .l.ieu s3: Aji :9é : 09éu. 3: : -: S3 &-44° 49 3: 39éu : Ji! :- • • : -

-4 J5-")
U
:

1

tisi , ... . . . t. . . . 1 : : 2 ( at 1: 1: . . . N ri. ia . . . . . . . . i. t: : 4:1: ::

AJS Ji Cusu: ujJ 3: Al° &: u: ;53i J: J* J:'N JS3 4 u: U4:5) :J: Aju :Sé 3.

z . - 2°3 : : . . . 2 1. ti, . . . . . . . . . 1 : sit, 2 %.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... ×...i

1:SG3 S: JU usus) 9: u: : -->: u: 89-9u; (34u -23 u513 4:3; 3: As- 313 AS)

1 ... . ... 2.2 1. a : 2 : . . . . . . . . . . . . . 1 :, :- 2 , 2 ( - A ° 2 - 2- -

i
-- ua vava:- ; , ) a;-3, & a; - Je% >:

jala: : es- 4 - as- 4us -u-3 - ).

“Dari Abi Umamah RA,beliau berkata, "Jika aku kelak telah meninggal dunia, maka

perlakukanlah aku sebagaimana Rosulullah SAW memperlakukan orang-orang yang

wafat diantara kita. Rosulullah SAW memerintahkan kita, seraya bersabda, “Ketika

diantara kamu ada yang meninggal dunia, lalu kamu meratakan tanah diatas
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kuburannya, maka hendaklah salah satu diantara kamu berdiri pada

bagian kepala kuburan itu seraya berkata, "Wahai fulan bin fulanab". Orang yang

berada dalam kubur pasti mendengar apa yang kamu ucapkan, namun mereka tidak

dapat menjawabnya. Kemudian (orang yang berdiri di kuburan) berkata lagi, "Wahai

fulan bin fulanab", ketika itu juga si mayyit bangkit dan duduk dalam kuburannya.

Orang yang berada diatas kuburan itu berucap lagi, "Wahaifulan bin fulanab", maka si

mayyit berucap, “Berilah kami petunjuk, dan semoga Allah akan selalu memberi

rahmat kepadamu. Namun kamu tidak merasakan (apa yang aku rasakan disini)

." (Karena itu) hendaklah orang yang berdiri diatas kuburan itu berkata, “Ingatlah

sewaktu engkau keluar kealam dunia, engkau telah bersaksi bahwa tidak ada Tuhan

selain Allah, dan Nabi Muhammad SAW adalah hamba serta Rosul Allah. (Kamu juga

telah bersaksi) bahwa engkau akan selalu ridho menjadikan Allah sebagai Tuhanmu,

Islam sebagai agamamu, Muhammad SAW sebagai Nabimu, dan al-Qur'an sebagai

imam (penuntun jalan)mu. (Setelah dibacakan talqin ini) malaikat Munkar dan Nakir

saling berpegangan tangan sambil berkata, “Marilah kita kembali, apa gunanya kita

duduk (untuk bertanya) dimuka orang yang dibacakan talqin". Abu Umamah kemudian

berkata, “Setelah itu ada seorang laki-laki bertanya kepada Rosulullah SAW, Wahai

Rosulullah, bagaimana kalau kita tidak mengenal ibunya?" Rosulullah menjawab,

“(Kalau seperti itu) dinisbatkan saja kepada ibu Hawa, "Wahaifulan bin Hawa."(HR a

-Thabrani dalam al-Mujam al-Kabir 7979, Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab

juga mengutip hadits tersebut dalam kitabnya Ahkam Tamanni al-Mawthal. 9 tanpa

ada komentar).

Mayoritas ulama mengatakan bahwa hadits tentang talqin ini termasuk hadits dhaif.

karena ada seorang perawinya yang tidak cukup syarat untuk meriwayatkan hadits.

Namun dalam rangka fadha'il al-a’mal, hadits ini dapat digunakan. Sebagian ahli

hadits mengatakan bahwa Hadits Abi Umamah ini Hasan Lighoirihi sebab sudah

diperkuat dengan hadits lain yang senada sebagai syahid.

Hadits diatas juga sesuai dengan al-Qur'an surat Adariyat ayat 55.

se:-uyu) ge:ji &: :u 59 :)

“Dan berilah peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang

orang yang beriman".

Imam Nawawi dalam kitab al - Majmu’li an Nawawy juz 7, halaman 254 dan Imam

Muslim dalam kitab Shahih Muslim juz 1, halaman 63, memberikan komentar tentang

hadits Abi Umamah yaitu:

Je s:S A : : - 3 : -- su-u* :al -ui sisis, aul : --> -l:

si-s le & - 4 J; ; ; usse B-2 & 3 Jus : : * 4 ge, eui Gie:
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*&& : Jij: : - :- ije : 'e -A :-s: & 4- eu s" Jus

Juai --- -uiJe:: :u 3: Jè ë (-)--. S: - :

u: ewi 3 : :ess - 4 Gi-l ------si 3 el: **: ->: -e:

ú, : 3-9--.

Hadits Abu Umamah, riwayat abu Qasim at-Thabrani dalam kitab Mujam - nya

dengan sanad dhaif, teksnya demikian : Dari Said ibnu Abdullah al - Azdi, ia

mengatakan : Saya melihat Abu Umamah dalam keadaan naza (sekarat), kemudian ia

berpesan: Jika saya meninggal maka berbuatlah seperti yang teleh diperintahkan

Rosulullah SAW. Rosul pernah bersabda : Jika ada yang meninggal diantara kalian,

ratakanlah tanah kuburannya, dan hendaknya berdiri salah seorang dari kalian diarah

kepalanya, lalu katakan: Haifulan bin Fulan ...... sesungguhnya ia (mayit) mendengar

dan dapat menjawab (al - Hadits). Sampai kata - kata : para ulama pakar hadits

sepakat dapat menerima hadits - hadits tentang keutamaan amal untuk menambah

semangat beribadah. Dan telah dibantu bukti - bukti adanya hadits - hadits lain

seperti hadits "Mintalah kalian kepada Allah kemampuan (menjawab pertanyaan

Munkar da Nakir) dan "wasiat Amr bin Ash" tentang memberi hiburan ketika ditanya

malaikat di mana kedua hadits tersebut sahih seperti yang telah disinggung

sebelumnya.

Dalam kitab Dalil al Falihin, juz71, halaman 57 disebutkan :

9
**

* 29-3 :*Ju :uju :u : -- 3: 31- as a sidi : Jes, :

.ae as: •i- Jai Aie & :u: Juai --- & Ca: :: Je à us : Si

Jewi 3 : ress e: 4 Ju- si-s : 4 - J:-----si 3 es -- ia-

ev & -ji: SS jejj & S 4% sus : - le & -::Je 3:u-l.

& :u : :u -si 4: *& Je: 3: ; ussie s; sas esai j: :

3 - audisu- Ja: : Ju -Si & -eu: , :-ji Ja.adi ui us 3.0

*29- & Jé; ia e-13 - 2ui j: : egg rud -: :

eul: : - - - - - - - :ui u: : se-Jés : 0-3 %* san

: Ju:u :Jus:0-is : ,: :Jual : Jsi Jessi Je s; ; ;:

uu-i : - 4 -ui u:u.

Disunahkan mentaqlin mayit setelah dikubur berdasarkan hadis. Syaikhul Islam

sebagai persyarahnya menjelaskan: Imam an-Nawawi berkata bahwa hadits tersebut

dho'if, ia termasuk hadits Fadhail al-'Amal yang di kalangan pakar ilmu hadits

ditoleransikan bias digunakan. Hadits tersebut diperkuat oleh banyak hadis-hadis

sahih yang lain, seperti: asal Allah at-tatsbit (mohonlah kepada Allah agar tetap di
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dalam keimanan) dan wasiatnya kepada Amr bin Ash dari kalangan orang pertama

yang masuk Islam. Sabda Rosulullah: Laqqinu mautakun la Illallah (Bacakan la ilaha

Illallah kepada seorang mati diantara kalian). Menurut pendapat sebagiaan ulama,

hadis ini merupakan dalil di bolehkannya talqin bagi seorang yang sudah mati karena

hakekat "al-mayyit" sebagaimana tertera dalam hadis itu adalah seorang yang sudah

mati. Sedangkan sebelum mati juga boleh dibacakan talqin seperti yang banyak

dilakukan para ulama. Menurut madzhab Syai'i, kesunnahan taldin itu setelah

dikuburkan. Hal ini sesuai dengan yang dinyatakan pula dalam al-Majmu’ berdasarkan

pendapat dari banyak ulama. Di antara yang menyatakan kesunnahannya itu adalah

al-Qadhi Husain, al-Mutawalli, Syaikh Nashir al-Muqaddasi, Rafi'l, Ibnu Shalah dan

Sakhawi. Pendapat kami tentang kesunnahan taldin tersebut sesuai dengan pendapat

dari kalangan al-Maliki, seperti yang dinyatakan di antaranya al-Qadhi Abu Bakar Al

Azzi yang menyebutkannya sebagai amalan penduduk Madinah dan orang-oarang

saleh serta yang banyak dilakukan oleh umat Islam di Spayol. Sedang di kalangan al

Hanafi, para tokoh mereka saling bersilang pendapat sebagaimana tertera dalam al

Mubith sebagaimana silang pendapat yang terjadi di kalangan ulama Hambali.

Dalil lain juga menerangkan dalam kitab Nihayat al-Muhtaj, Juz Ill,hal. 4

*&- G -- de J: : : e; 3 4 5 : : ewi - aku -- 3: -:

----961 sui jazaise :w.

Disunnahkan mentaldin mayyit yang sudah mukallaf usai dikuburkan berdasarkan

hadits: Seorang hamba ketika ia diletakan dikuburnya dan para pengirimnya pulang,ia

mendengar suara alas kaki mereka. Kalau para pengantar sudah pulang semua, ia

segera di datangi dua malaikat.

Dalm kitab al-Hawy li al-Fatawa li al-Hafizh as-Suyuthy, Juz II, halaman 176 -

177: juga diterangkan.

9 - 34"J Jura, 3 usi-s: A - : Sisi, : 20-Si: :es

: , -es-A:9 u: - - - - - :u - Ja-ju

&-si : Aji :u-33-84 : 4-4 - Jsi S: ::: -isi g: Jus

& 4 : :-- 3 : : - : 14 J: 2.

Teks lengkap mengenai Talqin ini seperti yang diriwayatkan bahwa Rosulullah saat

mengubur anaknya, Ibrahim, mengatakan: Katakanlah: Allah Tuhankn....sampai kata

- kata: Hal itu menunjukan atas benarnya apa yang aku ucapkan, apa yang

diriwayatakan dari Nabi, sesungguhnya saat dia menguburkan anaknya, Ibrahim, dia

berdiri diatas kubur dan bersabda: Hai anakku, hati ini Sedih, mata ini menCUCurkan air

mata, dan aku tidak akan berkata yang menjadikan Allah marah kepadaku. Hai

anakku, katakana Allah itu Tuhanku, Islam agamaku, dan Rosulullah itu bapakku
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Para sahabat ikut menangis, bahkan Umar bin Khoththob menangis sampai

mengeluarkan suara yang keras.

Dalam kitab Hasyiah Umairah bi Asfali Hasyiah Qalyuby Mahally, Juz I, halaman 353.

Menegaskan tenteng kesunnahan Hukum mentaldin mayit.

As- Si AS di 3 isu : 3 : ->; : A : : A & 4 Jus-gilai 2, 3-:

: & l: & 31 : - ; : eu 5,3 - 553-34, 3, 3-si 3: 4 J:

geju: u:: aul 9: :- : 4 -- - -se & Aw- u:

saat: :e & : 363 -- kes% - : ---6:1.

Taldin itu disunnahkan maka dikatakan kepadanya (mayitt): Hai hamba Alla, ingatlah

engkau telah meninggal, bersaksilah tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah

utusan Allah, surga adalah haq (benar adanya), neraka adalah haq, dan kebangkitan

di Hari Kiamat juga haq. Hari Kiamat pasti akan dating, tidak bias diragukan lagi, Allah

akan membangkitkan kembali manusia dari kuburnya, dan hendaknya engkaun rela

Allah sebagai Tuhan, Islam sebagain agama, Muhammad sebagi Nabi, al-Qur'an

sebagi kitab suci, Ka'bah sebagi kiblat, dan kaum muslimin sebagai saudra. Hal ni

berkenaan dengan danya hadits dalam masalah ini, dan dalam kitab ar- Raudhah

ditambahkan: Hadits ini, meskipun dhaif, tapi lengkap panguat-penguatnya.

Dalam kitab 'anah al-Thalibin karya Sayid Abu Bakar Syatha al-Dimyati, juz || hal

140 dijelaskan:

(: Su : - ; us: eºsu 3: -ae & 2 : 3 e sa. Gu::

Jedi sas : : , 44 & :-l; (55.euyu) gejui

“Yang dimaksud dengan membacakan taldin bagi orang yang baligh yaitu,

disunnahkan men-talqin-kan orang yang sudah baligh (ukallaf). Hal itu berdasarkan

firman Allah SWT. Dan tetaplah memberi perihgatan, karena sesungguhnya

peringatan itu bermanfaat bagi orang - orang mukmin (al - Dzariyat : 55) dan yang

paling diperlukan oleh seorang hamba untuk mendapat peringatan pada saat ini

(setelah dikubur)."

Dalam kitab Tanatul Thalibin juz || hal 140 disebutkan :

(& : geju : : 8° : Jl. 4; usse Ju : -u: si (: :us 4:

v/ : 563 -w J: -jual web jeji sas : : , 44)

Dan disunnahkan orang yang sudah baligh......demikian itu sesuai dengan firman

Allah Swt "Dan tetaplah memberi peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu

bermanfaat bagi orang - orang yang beriman". (al - Dzariyat : 55). Dalam keadaan
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seperti inilah seorang hamba sangat membutuhkan terhadap peringatan tersebut.

Dalam kitab Nihayatul Muhthazjuz || hal 4 disebutkan :

3

&, &- : -- de J: , 3 : - 3 : 5 : : ewi - -akji -- : -:

r/: :u-l As) -- 961 sui (; -se : w).

Disunahkan mentaldini mayyit yang sudah mukallaf setelah selesai dikuburkan,

berdasarkan hadits: “Sesungguhnya seorang hamba ketika sudah diletakkan

dikuburnya dan para pengiringnya berpaling pulang, ia mendengar suara gema alas

kaki mereka. Jika mereka sudah pergi semua, kemudian ia didatangi oleh dua

malaikat...... Al Hadits”.

Dalam kanzu al-‘Umal karya Syaih Ibnu Hisammudin Al Hindi Al Burhanfuri, jilid 15

hal 737 disebutkan sebagai berikut:

|
-

ue: J:: -; le:- : & 4- - - - 4 : - 4 J;., u Ju i-3
&Jij:uju ss- :* 3 & Jij: -: : • 3

4: 31 A N 4 Bissu : 3 : ->; u : Jij:
%

sie & - & J: ; use Biasu - vis <!; 3:34aui

s

“Diceritakan "dari Said al - Umawi, ia berkata: Saya menyaksikan Abu Umamah

sedang naza (sakaratul maut). Lalu ia berkata kepadaku : Hai Said ! Jika aku mati,

perlakukanlah olehmu kepada diriku sebagaimana yang diperintahkan oleh Rosulullah

Saw kepada kita. Rosulullah SAW bersabda kepada kita : Jika diantara kamu

meninggal dunia maka timbunlah kuburannya dengan tanah sampai rata. Dan

hendaknya salah seorang diantara kamu berdiri disamping arah kepalanya, lalu ia

berkata : Haifulan bin Fulanah, sesungguhnya mayit itu mendengar, akan tetapi tidak

dapat menjawab. Kemudian hendaklah ia brkata : Hai Fulan bib Fulanah, maka ia

akan duduk tegap. Kamudian hendaklah ia berkata : Hai Fulan bin Fulanah, lalu ia

berkata. Semoga Allah Swt memberikan petunjuk kepda kita dan juga memberikan

rahmat kepadamu. Kemudian hendaklah ia berkata Ingatlah bahwa engkau telah

keluar dari alam dunia ini:Dengan bersaksi bahwa tiada yang berhak disembah selain

Allah dan bahwasanya Muhammad adalah hamba dan Rosul - Nya, dan

bahwasannya engkau rrela Allah sebagai Tuhanmu, Muhammad sebagai Nabimu,

Islam sebagai agamamu, dan al - Qur'an sebagai imammu. Sesungguhnya jika

seseorang mengerjakan itu maka malaikat munkar dan Nakir akan menyambut salah

satunya dengan tangan sahabatnya yang kemudian ia berkata : Keluarlah bersama
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kami dari tempat ini. Kami tidak akan memperlakukan apa yang telah ia nyatakan.

Maka Allah Swt akan memenuhi keperluannya tanpa kedua malaikat itu. Lalu

seseorang bertanya kepeda Rosulullah SAW: Wahai Rosulullah, bagai mana jika saya

tidak mengetahui ibunya? Rosulullah SAW menjawab : “Hendaklah kamu

menasabkannya kepada (ibu) Hawa.”

Orang yang sudah meninggal dunia sebenarnya masih mendengar ucapan salam dan

bias menerima doa orang lain. Rosulullah SAW selalu mengucapkan salam kepada

ahli kubur pada saat ziaroh kubur atau melintasi kuburan. Demikian juga Rosulullah

Saw pada saat putranya Ibrahim wafat mentalqinkannya dengan kalimat tauhid.

Logikanya, seandainya talqin itu tidak berguna niscaya Rosulullah SAW tidak akan

mengerjakannya. Kesimpulannya hukum mentalqinkan mayit yang sudah mukallaf

hukumnya adalah sunnah.

Keterangan tentang kesunnahan talqin ini juga dapat dilihat dalam kitab sebagai

berikut:

a. At–Tukhfah juz ll, hal 19

b. Al–Mughni juz lll, hal 207

c. Al–Majmu Syarah Muhadzab juz7, hal 303

d. Al–Iqna’juzl, hal 183

e. Tassyikhil Mustafidin 142

f. Busro al Karim juz ll, hal 38

g. Nikhayah al–Zain 162

h. Al–Anwar juz l, hal 124

i. Fathul Barri juz l, hal 449

j. Irsyadus syari juz ll, hal 434

k. Matan al–Raodhoh

Kaitannya dengan firman Alla Swt:

: (فاطر ْرِ اْلقُبـُو ى
ِ
ف َمنْ بِمُسْمِعٍ اَنْتَ ٢٢وَمَا )

“Dan engkau (wahai Muhammad) sekali–kali tiada sanggup menjadikan orang yang

didalam kubur dapat mendengar.” (QS. Fathir: 22).

Firman Allah diatas sering dijadikan untuk menolak hokum sunnah talqin namun
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4.2.5

dalam Tafsir al- Khazim diterangkan bahwa yang dimaksud denan kata Man Fi al

Qubur (orang yang berada didalam kubur) dalam ayat ini ialah orang-orang kafir yang

diserupakan orang mati karena sama - sama tidak menerima dakwah. Kata mati

tersebut adalah metaforis (bentuk majaz)dari hati mereka yang mati (tafsir al-Khazim,

juz7, hal 347).

Dengan demikian dapat dipahami bahwa orang yang beriman itu dalam kubur bias

mendengar suara orang yang membimbimg taldin tersebut dengan kekuasaan Allah

Swt. Hal ini dapat diperkokoh dengan kebiasaan Rosulullah SAW apabila berziarah

kekuburan selalu menguicapkan salam. Seandainya ahli kubur tidak mendengar

salam Rosulullah SAW, tentu Rosulullah SAW melakukan sesuatu yang sia-sia dan

itu tidak mumgkin. Wallahu Alam.

E. Sampainya Pahala, Doa dan Sodaqoh Kepada Orang Yang Sudah

Meninggal

Menurut pendapat ahli sunnah pahala, doa dan sodaqoh bisa sampai kepada orang

yang sudah meninggal dan dapat bermanfaat bagi mereka. Kalangan Ahlusunnah

berhujjah dengan beberapa firman Allah Swt dan beberapa hadits shohih diantaranya:

3: -se:Aj: , : , : es:: ei-i 9u::: ; 3:

(") y3l-U)

Dan orang - orang yang beriman dan anak cucu mereka mengikuti dalam keimanan,

kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka, dan kami tiada mengurangi

sedikitpun dari pahala amal mereka. Tiap - tiap manusia terpikat dengan apa yang

dikerjakannya. Allah juga berfirman :

\ \: su-J) :: &,: : 33,4% :u: :u)

Tentang orang tuamu dan anak -anakmu, kamu tidak mengetahui siapa diantara

mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu.

Dalam Sebuah hadist Shohih disebutkan:

-l: ; : -: : - - gie & J;-3 : - : 4 - : :; Si-lege

\i VW : - ols) : Jé è ëazi : ; sisi -3-)

“Dan 'Aisyah RA, “Seorang laki-laki bertanya kepada Nabi SAW, "Ibu saya meninggal

secara mendadak dan tidak sempat berwasiat. Saya menduga seandainya ia dapat

berwasiat, tentu ia akan bersedekah. Apakah ia akan mendapat pahala jika saya

bersedekah atas namanya?" Nabi menjawab, “Ya"" (HRMuslim, 1672).
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Dalam kitab Nail al Authar juz IV juga disebutkan sebuah hadits Soheh yang berbunyi:

%e 3- 5 : 23 J; eu e : - le & - :u Je:, Side 4 ge,: 2 ge:

Aru J:13 su-Ji: ---->- 919): Jé)

Dari Abu Hurairah, ia meriwayatkan: Ada laki-laki datang kepada Nabi lalu ia berkata:

Ayahku telah meninggal dunia dan ia tidak berwasiat apa-apa. Apakah saya bias

memberikan manfaat kepadanya jika saya bersedekah atas namanya? Nabi

menjawab: Ya, dapat (HR. Ahmad, Muslim, Nasal, dan Ibnu Majah).

Hadits tersebut diatas menegaskan bahwa pahala shodakoh itu sampai kepada ahli

kubur. Sementara di hadits shahih yang lain dijelaskan bahwa shodakoh tidak hanya

berupa harta benda saja, tapi juga dapat berwujud bacaan dzikir seperti kalimat la

illaha illallah,Subhanallah,dan lain-lain sebagaimana disebutkan dalam hadits shahih

berikut ini:

*Su : Jal - 4 J: 2 : jual 4 : - : -- 9 ev& :

S :- : 4 j: A - 3 Ju : Usai::-se: - asosia:

“Dari Abu Dzarr RA,ada beberapa sahabat berkata kepada Nabi SAW,"Ya Rosulullah,

orang-oarng yang kaya bisa (beruntung) mendapatkan banyak pahala. (Padahal)

mereka shalat seperti kami shalat. Mereka berpuasa seperti kami berpuasa. Mereka

bersedekah dengan kelebihan harta mereka. Nabi SAW menjawab, “ Bukankah Allah

SWT telah menyediakan untukmu sesuatu yang dapat kamu sedekahkan?

Sesungguhnya setiap satu tasbih (yang kamu baca) adalah sedekah, setiap takbir

adalah sedekah, setiap tahmid adalah sedekah, dan setiap tahlil adalah

sedekah." (HR Muslim 1674).

Dalam hadits lain disebutkan:

Je : , Sesa: ; Sl; e:: e : Ju disi-s le & - : :

*Si:es & Se:A: :ju : Base 9: 3 g: ;u: : Seja: A -é3 : us.

Sabda Nabi. Bersedekahlah kalian untuk diri kalian dan orang-orang yang telah mati

dari keluarga kalian walau hanya air setejuk. Jika kalian tak mmampu dengan itu,

bersedekahlah dengan ayat-ayat suci al-Qur'an, berdoalah untuk mereka dengan

memintakan ampunan dan rahmat. Sungguh, Allh telah berjanji akan mengabulkan

doa kalian.

Adzarami dan Nasa'i juga meriwayatkan hadis tentang tahlil dari Ibnu Abbas RA.
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& G - 2,4 su) : 44 -- ::: e ou & 1-3 : 4 - Ju

J•ue.)

Rasululloh bersabda: Siapa menolong mayit dengan membacakan ayat-ayat al-Qur'an

dan Zikir, Alloh akan memastikan surga baginya.(HRad-Darimy dan Nasa'i dari Ibnu

Abbas).

Hadis diatas juga didukung oleh hadis Nabi yang diriwayatkan oleh ad-Darodutni dari

Anas bin Malik:

: & Ju - 1 & - : 31° 4 : - & : --eg - : : es,

els-Si 24 A.Si 3 gasi el;-9 s; -s: : , : sa- 4- & : 0° : Audi :

Diriwayatkan oleh Abu Bakar an-Najad dalam kitab Sunan bersumber dari Ali bin Abi

Thalib, ia mengatakan, Nabi bersabda: Siapa lewat diantara batu nisan, lalu membaca

surat al-Ikhlas 11 kali dan menghadiahkan pahalanya untuk yang meninggal maka

Alloh akan mengabulkannya.

Dalil-dalil inilah yang dijadikan dasar oelh para ulama tentang sampainya pahala

bacaan al-Qur'an,tasbih, tahlil, shalawat yang dihadiahkan kepada orang yang

meninggal dunia. Begitu pula dengan sedekah dan amal baik lainnya. Bahkan Ibnu

Taimiyah mengatakan dalam kitab Fatawa-nya, "sesuai dengan kesepakatan para

Imam bahwa mayit dapat memperoleh manfaat dari semua ibadah, baik ibadah

badaniyah seperti shalat, puasa, membaca al-Qur'an, ataupun ibadah maliyah seperti

sedekah dan lain-lainnya. Hal yang sama juga berlaku bagi orang yang berdoa dan

membaca istighfar untuk mayit"(Hukm al-Syari'ah al-Islamiyah fi Matam al_Arba'in,

hal 36).

Mengutip dari kitab Syarh al-Kanz, Imam al-Syaukani juga mengatakan bahwa

seseorang boleh menghadiahkan pahala perbuatan yang ia kerjakan kepada orang

lain, baik berupa shalat, puasa, haji, shadaqah, bacaan al-Qur'an atau semua bentuk

perbuatan baik lainya, dan perbuatan baik tersebut sampai kepada mayit dan memberi

manfaat kepada mayit tersebut menurut ulama Ahlussunnah. (Nail al-Awthar, Juz IV,

hal. 142). Kaitannya dengan firman Alloh dalam Sura an-Najm ayat 39 yang sering

dijadikan sebagai dalail bagi orang yang mengatakan bahwa do'a atau pahala yang

tidak sampai kepada mayit yaitu:

r4 -) - S 9-> - Sis)

“Dan bahwa seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah

diusahakannya."(QS,an-Najm:39)

Berikut ini beberapa penafsiran para ulama ahli tafsir mengenai ayat di atas:
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1. Syekh Sulaiman bin Umar Al-'Ajili menjelaskan

usi set: -3 -- u: si: * :4 : 4 : 4 ge, ru : Ju

se, esi us 3 :e Jes su$Ji-92 :ui :u Si J-se": : ei-i; 4: :9

: "rv: --sa): : - as - : :Sisa wi - usia :)

“Ibnu Abbas berkata bahwa hukum ayat tersebut telah di-mansukh atau diganti dalam

syari’at Nabi Muhammad SAW. Hukumnya hanya berlaku dalam syari’at Nabi Ibrahim

AS dan Nabi Musa AS, kemudian untuk umat Nabi Muhammad SAW kandungan QS.

Al-Najm 39 tersebut dihapus dengan firman Allah SWT wa alhaqnaa bihim

dzurriyyatahum. Ayat ini menyatakan bahwa seorang anak dapat masuk surga karena

amal baik ayahnya. Ikrimah mengatakan bahwa tidak sampainya pahala (yang

dihadiahkan) hanya berlaku dalam syari’at Nabi Ibrahim AS dan Nabi Musa AS.

Sedangkan untuk umat Nabi Muhammad SAW mereka dapat menerima pahala amal

kebaikannya sendiri atau amal kebaikannya sendiri atau amal kebaikan orang

lain" (Al-Futuhat Al-Ilahiyyah, Juz IV, hal 236).

2. Menurut Mufti Mesir Syekh Hasanain Muhammad Makhluf:

e-j &i: gas : - -1, 0.4 - Jl° - : : - S 9-% - 31 - 4; ul:

-- :-) u:: 4: Sae : 4 J- ja gu 4. S: Su-3 :

W : -vr : --,S :u : :9-X)

“Firman Allah SWT waan laisa lil insaani illaa maa Sa'aa.. perlu diberi batasan, yaitu

jika orang yang melakukan perbuatan baik itu tidak menghadiahkan pahalanya kepada

orang lain. Maksud ayat tersebut adalah, bahwa amal seseorang tidak akan

bermanfaat di akhirat kecuali pekerjaan yang telah dilakukan di dunia bila tidak ada

orang lain yang menghadiahkan amalnya kepada si mayit. Apabila ada orang yang

mengirimkan ibadah kepadanya, maka pahala amal itu akan sampai kepada orang

yang meninggal dunia tersebut (Hukm Al-Syari'ah Al-Islamiyah fi Matam Al-Arbain,

23-24).

3. Menurut Syekh Muhammad Al-Arabi:

: v.eu-, -, -): - us: ul: : Su-3 %

“Yang dimaksud dengan kata "al-insan" ialah orang kafir. Sedangkan manusia yang

beriman, dia dapat menerima usaha orang lain. (ls'af Al-Muslimin wa Al-Muslimat, 47).

Di antara sekian banyak tafsir QS. Al-Najm, 39 yang paling mudah dipahami,

sekaligus dapat dijadikan landasan yang kuat untuk tidak mempertentangkan antara

ayat dan hadits yang tegas menjelaskan bahwa seseorang yang meninggal dunia
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dapat menerima manfaat dari amalan orang yang hidup, adalah tafsir dari Abi Al-Wafa'

Ibnu Aqil Al-Baghdadi Al-Hanbali (431-531 H) sebagai berikut:

4 - - - - Sri ar. . . Nis <ti isi $i : •2 °. . o X - 9 - 3. 2 : sif t, 4, .i : 3 * 2> . , 2. i.

e-13 : 55): 39;', J;is se-9 -: : e-3 - Ju-5) Ju: Ji sus 4:J -1:J

e :- ay) -; us 98 esuai 4 gasi; ia : -ū s:J)

“Jawaban yang paling baik menurut saya, bahwa manusia dengan usahanya sendiri,

dan juga karena pergaulannya yang baik dengan orang lain, ia akan memperoleh

banyak teman, melahirkan keturunan, menikahi perempuan, berbuat baik, serta

menyintai sesama. Maka, semua teman-teman, keturunan dan keluarganya tentu akan

menyayanginya kemudian menghadiahkan pahala ibadahnya (ketika telah meninggal

dunia). Maka hal itu pada hakikatnya merupakan hasil usahanya sendiri." (Al-Ruh,

145).

Dr. Muhammad Bakar Ismail, seorang ahli fiqh kontemporer dari Mesir menjelaskan:

S31 -J: , 44&jadi 4° 31 -uS 9u-90 - 313 - 3,3 Ju: J; & As :u: S;

sa) su-is : , : , : :-i : : , : le : su : 8 oësi

: : A : J2, \ : :es'')

“Menghadiah pahala kepada orang yang telah mati itu tidak bertentangan dengan ayat

U|9 u. J LU)U &..loXI karena pada hakikatnya pahala yang dikirimkan kepada ahli

kubur dimaksud merupakan bagian dari usahanya sendiri. Seandainya ia tidak berbuat

baik ketika masih hidup, tentu tidak akan ada orang yang mengasihi dan

menghadiahkan pahala untuknya. Karena itu sejatinya, apa yang dilakukan orang lain

untuk orang yang telah meninggal dunia tersebut merupakan buah dari perbuatan baik

yang dilakukan si mayit semasa hidupnya." (Al-Fiqh Al-Wadlih, juz I, hal 449).

Dari penjelasan para ulama ahli tafsir di atas jelaslah bahwa QS. Al-Najm ayat 39

bukanlah dalil yang menjelaskan tentang tidak sampainya pahala kepada orang yang

sudah meninggal, QS. Al-Najm ayat 39 tersebut bukanlah ayat yang melarang kita

untuk mengirim pahala, do'a, shodaqoh kepada orang yang telah meninggal.

Adapun hadits Abu Hurairoh RA yang sering dijadikan dalil untuk melarang orang yang

tahlilan, berdo'a, dan bersodaqoh untuk orang yang sudah meninggal yaitu hadits yang

berbunyi:

& Si 4 desa: Su-yiel 8 Ju - - 4 - 4 J: Side 4 ge, A se-ige

r. A: -- - 4: elve us “ : kiesi: :- :)

“Diriwayatkan dari Abu Hurairah RA, Rasulullah SAW bersabda, "Jika manusia mati,

maka terputuslah amalnya kecuali tiga hal, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang
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4.2.6

bermanfaat, dan anak shalih yang mendoakan kedua orang tuanya" (Shahih Muslim,

3084).

Yang dimaksud dengan terputus' dalam hadits di atas adalah amalnya sendiri,

sedangkan amal orang lain tidak terputus. Mengenai hadits tersebut Ibnu Al-Qayyim

berpendapat

J- 4 ka; 58 Jaws: ; Jae di ke aa: : : eils &u: Ji: : - - 4 - :

: :A) JawJ: 21:4)

“Dari hadits tersebut Rasulullah SAW tidak bersabda " ... akan terputus manfaatnya

...". Beliau hanya menjelaskan bahwa amalnya akan terputus. Amal orang lain adalah

tetap menjadi milik pelakunya, tapi bila dihadiahkan kepada orang yang telah

meninggal dunia, maka pahala amalan itu akan sampai kepadanya. (Al-Ruh, 146).

Ibnu Hazm juga berpendapat

Js 3 : S: Soice : - ae: e : : -js as - -ai ke as S : :

(: " : -) siu :9-} -- sš-)

“Hadits itu hanya menjelaskan terputusnya amal orang yang telah meninggal dunia,

namun sama sekali tidak menjelaskan terputusnya amal orang lain yang dihadiahkan

kepadanya serta tidak juga melarang hal tersebut" (Hukm Al-Syari'ah Al-Islamiyah f

Matam Al-Arba'in, 43).

Dari sini maka kita harus yaqin bahwa menghadiahkan pahala ibadah kepada orang

yang meninggal dunia itu ada manfaatnya, karena dengan izin Alloh SWT akan

sampai kepada orang yang dimaksud.

F. Peringatan 3, 7, 20, 40, 100 Hari Orang Yang Meninggal

Tradisi yang berkembang dikalangan NU, jika ada orang yang meningal, maka akan

diadakan acara tahlilan, do'a, dzikir fida dan lain sebagainya. Untuk mendo'akan orang

yang meningal dan biasanya dibarengi dengan jamuan makanan sebagai sodaqoh

untuk simayit. Dalil yang digunakan hujjah dalam masalah ini yaitu sebagaimana

disebutkan dalam kitab al-Hawi li-Al-Fatawili as-Syuyuti, Juz II, hlm 183:

ge-Jé è J-agai ut: :e Siès-: ;is e : 2: : 9 -;u Ju

-- : : 3:udi : - : 3-jui ut :us : 9% : Ju : : *.

Imam Thawus berkata : seorang yang mati akan beroleh ujian dari Alloh dalam

kuburnya selama tujuh hari. Untuk itu, sebaiknya mereka (yang masih hidup)

mengadakan sebuah jamuan makan (sedekah) untuknya selama hari-hari tersebut.
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Sampai kata-kata dari sahabat Ubaid Ibn Umair, dia berkata: seorang mu'min dan

seorang munafiq sama-sama akan mengalami ujian dalam kubur. Bagi seorang

mu'min akan beroleh ujian selama 7 hari, sedang seorang munafik selama 40 hari

diwaktu pagi. Dalil diatas adalah sebuah atsar yang menurut Imam As-Syuyuty

derajatnya sama dengan hadis marfu' Mursal maka dapat dijadikan hujjah makna

penjelasannya:

g :94 :4 x 36:- ea ssu-is J-gui esai --i: & eju is,

yi -u vasal 5 J-gul : : de 4 ge, eu: :e u: b, ; , ia - ulus:

:: e* 3 di : 4 : 4 sua:: e- 3 - 2 : - :

Jka sudah jadi keputusan, atsar (amal sahabat Thawus) diatas hukumnya sama

dengan hadist Marfu Mursal dan sanadnya sampai pada tabi'in itu shahih dan telah

dijadikan hujjah yang mutlak(tanpa syarat) bagi tiga Imam (Maliki, Hanafi, Hambali).

Untuk Imam as-Syafi'i ia mau berhujjah dengan hadis mursal jika dibantu atau

dilengkapi dengan salah satu ketetapan yang terkait dengannya, seperti adanya hadis

yang lain atau kesepakatan Shahabat. Dan, kelengkapan yang dikehendaki Imam as

Syafi'i itu ada, yaitu hadis serupa riwayat dari Mujahid dan dari ubaid bin Umair yang

keduanya dari golongan tabi'in, meski mereka berdua bukan sahabat.

Lebih jauh, Imam al-Syuyuti menilai hal tersebut merupakan perbuatan sunah yang

telah dilakukan secara turun temurun sejak masa sahabat. Kesunnahan memberikan

sedekah makanan selama tujuh hari merupakan perbuatan yang tetap berlaku hingga

sekarang (zaman imam as-Syuyuti, abad X Hijriyah) di mekah dan Madinah. Yang

jelas, kebiasaan itu tidak pernah ditinggalkan sejak masa sahabat Nabi Muhammad

SAW sampai sekarang ini, dan tradisi itu diambil dari Ulama Salaf sejak generasi

pertama (masa Sahabat Nabi Muhammad SAW)". Selanjutnya dalam Hujjah

Ahlussunnh Waljama'ah, juz 1 hlm. 37 dikatakan:

& 2, di usi-i J;-9; -->i Jss 9: :-esia: : e4 J; -u 9-8;- Bis-j:

* : :- sie & - e: * :0-0 9s:u :*-u.

(Kata-kata Imam thawus), pada bab tentang kata-kata Tabi'in, mereka

melaksanakannya. Dalam hal ini ada dua pendapat pendapat ahli Hadis dan Ahli

Ushul yang salah satunya termasuk hadis Marfu' maksudnya orang-orang dizaman

Nabi melaksanakan hal itu, Nabi sendiri tahu dan menyetujuinya. Dalam kitab Nihayah

al-Zain, Juz I, halaman 281 juga disebutkan:

- &i -... % * 34. a3 : : : - 1. . . . , K. : N. :it.. . . . . . . .ti . 2 : -át.

& eqSi Ja: 34: j: ; ;: ; e4 - & 4: S3 -;ua ge: : -:Ji 34 adl:

ss & Ju - aji & 3.au ru isu -, -es 9> - - u: : usia: :
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C-3: - se use; S;- - 3:3-4 luas sud as 3: : &-lieu; : eu :

&s%-M.

Di anjurkan oleh syara shodaqoh bagi mayit,dan shodaqoh itu tidak di tentukan pada

hari ke tujuh sebelumnya maupun sesudahnya,sesungguhnya pelaksanaan shodaqoh

pada hari-hari tertentu itu cuma sebagai kebiasaan (adat) saja,sebagaimana fatwa

Sayid Akhmad Dahlan yang mengatakan "Sungguh telah berlaku dimasyarakat

adanya kebiasaan bersedekah untuk mayit pada hari ketiga dari kematian, hari

ketujuh, dua puluh, dan ketika genap empat puluh hari serta seratus hari. Setelah itu

dilakukan setiap tahun pada hari kematiannya. Sebagaimana disampaikan oleh Syaikh

Yusuf Al-Sumbulawini.

Adapun istilah 7 “tujuh hari" dalam acara tahlil bagi orang yang sudah meninggal, hal

ini sesuai dengan amal yang dicontohkan sahabat Nabi SAW. Imam Ahmad bin

Hanbal RA berkata dalam kitab Al-Zuhd, sebagaimana yang dikutip oleh Imam Suyuthi

dalam kitab Al-Hawi li Al-Fatawi:

u: ->,3: : 03: -3.Ji Q! 3.3u Ju Ju Jua 3° :-Si u54- Ju -uji : -:us uji

\ VA:Je, ": :uäu ssu-J) etisi du: : 34aa: Si 33- Bis)

“Hasyim bin Al-Qasim meriwayatkan kepada kami, ia berkata, "Al-Asyja’i

meriwayatkan kepada kami dari Sufyan, ia berkata, “Imam Thawus berkata, "Orang

yang meninggal dunia diuji selama tujuh hari di dalam kubur mereka, maka kemudian

para kalangan salaf mensunnahkan bersedekah makanan untuk orang yang

meninggal dunia selama tujuh hari itu" (Al-Hawi li Al-Fatawi, juz II, hal 178). Imam Al

Suyuthi berkata:

J 4u-alal * 3: 4: - ui jaualé 4-i; &-& ôSe J :-: ui Al egi &- suby 4. 3i

varez. vasseau se-J) J58 A2M - 3 ia asi-i: Si)

“Kebiasaan memberikan sedekah makanan selama tujuh hari merupakan kebiasaan

yang tetap berlaku hingga sekarang (zaman imam Suyuthi, sekitar abad IX Hijriah) di

Makkah dan Madinah. Yang jelas, kebiasaan itu tidak pernah ditinggalkan sejak masa

sahabat Nabi SAW sampai sekarang ini, dan tradisi itu diambil dari ulama salaf sejak

generasi pertama (masa sahabat SAW)" (Al-Hawi li Al-Fatawi, juz II, hal 194).

Dari beberapa dalil diatas dapat disimpulkan bahwa kebiasaan masyarakat NU

tentang penentuan hari dalam peringatan kematian itu dapat dibenarkan secara syara'.
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4.2.7 G. Haul

A. Pengertian

Secara bahasa haul adalah setaun secara istilah adalah peringatan satu tahun

meninggalnya seseorang. Dalam acara haul biasanya terdapat beberapa kegiatan

diantaranya: ziarah, dzikir, tahlil, halaqah, manaqib, tausyrah, bakti SOCial, dan lain

Sebagainya

B. Dalil-dalil haul

Ada banyak dalil Syar'l tentang haul diantaranya dalam kitab Al-kawakib ad-Durriyah,

juzl, hlm 32 diterangkan:

6

J:& & --ju :u : J;-J: *J : - le & - 4 J: 26 Ayi Je

ues ou :- 3 - u: ut J. J.: : 3: 96 yu : :: e:e&

* 36 Jé s : A: - & 4 ge, :- sta: ; -su as-Ju J->d :

e-J;-9: - - aa: : : - 92.

Al-Waqidi berkata: Rosul mengunjungi makam para pahlawan Uhud setiap tahun. Jika

telah sampai di Syi'ib ( tempat makam mereka ), Rosul agar keras berucap :

Assalamu 'alaikkum bima sahabartum faniqma 'uqba ad-dar (semoga kalian selalu

beroleh kesejahteraan atas kesabaran yang telah kalian lakukan. Sungguh, akhirat

tempat yang paling nikmat . Abu Bakar, Umar, Utsman juga melakukan hal yang

serupa. Sampai kata-kata...Dalam Manaqib sayyid as-Syuhada Hamzah bin abi Tholib

yang ditulis Sayyid Ja'far al-Barzanjy, dia berkata : Rosululoh mengunjungi makam

Syuhada Uhud setiap awal tahun.

Dalil kedua, al-fatawa al-Kubra, juz II hlm, 18: Ahkam al-fukaha, juz Ill, hlm. 41-42:

5% - yi* de : : -- aji -- : Su u: suisi 24 susia: :

-:u : : : : esi; 9: : es & : ; use -- J#u 3::

A & s: s: & gu : u:-i: ;u - - u: :

&es: : ,: ,ési :-ussé & 4 : -wi - :ue é;ue 2:

se-20 & 3-> : ;u - eu je Je-u : S-Ju J-s

; : ulai 3 :4-3 :08u : - ; ; ; ; set: . .. eu.

AS. , , vaksi.

Memperingati hari wafat para wali dan para ulama termasuk amal yang tidak dilarang

agama. Ini tiada lain karena peringatan itu biasanya mengandung sedikitnya 3 hal :

ziarah kubur, sedekah makanan dan minuman dan keduanya tidak dilarang agama.
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4.2.8

Sedang unsur ketiga adalah karena ada acara baca al'qur'an dan nasehat

keagamaan. Kadang dituturkan juga manaqib (biografi) orang yang telah meninggal.

Cara ini baik baik untuk mendorong orang lain untuk mengikuti jalan terpuji yang telah

dilakukan si mayit, sebagaimana telah disebutkan dalam qitab fatawa al-Kubarajuz ||,

Ibnu Hajar, yang teksnya adalah ungkapan terperinci dari al-Ubab adalah haram

meratapi mayit sambil menangis seperti diceritakan dalam kitab al-Azkar dan

dipedomani dalam al-Majmu’, al-Asnawi membenarkan cerita ini. Sampai pernyatan ...

kecuali menuturkan biografi orfang alim yang Wirai dan sleh guna mendorong orang

mengikuti jalannya dan berbaik Sangka dengannya. Juga agar Orang bisa lagsung

berbuat taat, melakukan kebaikan seperti jalan yang telah dilalui almarhum. Inilah

sebabnya sebian sahabat dan ulama selalu melakukan hal ini sekian kurun waktu

tanpa ada yang mengingkarinya.

Dari dalil-diatas dapat disimpulkan bahwa peringatan haul itu dapat dibenarkan secara

Syara

H. Ziarah Kubur

A. Pengertian

Secara bahasa ziarah artinya berkunjung. Secara istilah adalah mengunjungi makam

orang yang sudah meninggal untuk mendoakannya, bertabaruk, l'tibar ataupun

mengingat untuk mengingat. Hari akhirat. Amalan-amalan yang telah dilakukan saat

ziarah berbeda-beda yang umum dilakukan yaitu membaca Al-Qur'an, tahlil, Solawat

dan berdo'a kepada Alloh semata.

B. Dalil-dalil ziarah kubur

Diantara dalil-dalil Syai tentang disunahkannya ziarah adalah sebagaimana hadist

hadist berikut.

: : 952- 9si: : 933 :: - : 4 - 4 J: Je: :

AV. sa.A sls):Si : : :)

“Dari Buraidah, ia berkata Rosululloh SAW bersabda “Saya pernah melarang kamu

berziarah kubur. Tapi sekarang Muhammad teah diberi izin untuk berziarah ke makam

ibunya. Maka sekarang berziarahlah! Karena perbuatan itu dapat mengingatkan kamu

pada akhirat.

Disebut dalam kitab Kasyf As-Syubuhat, hlm 39 :

: : &-- S; : 4-s: as - - : - abu -e Ju Ju : :ege

& J;- 96u : -; ; ; : J:*,
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Hadist dari Hisyam bin Salimsetelah 75 hari ayahnya (Nabi Muhammad) meninggal,

Fathimah tidak lagi murung,ia selalu ziarah ke makam para Syuhada dua hari dalam

seminggu, yakni setiap Senin dan Kamis, sambil berucap disini makam Rosululloh.

Dalam Kasyfas-Syubuhat, hlm 39 disebutkan dalam hadist sebagai berikut:

Ju Ju : 3 : 3 : : , : , -- 9 J;-9 : :-i; sa.A 2: :

3: :-:: :eu: *Je:: , : - : 4 - A :

Sebuah hadist yang diriwayatkan Tirmidzi dan Hakim dalam kitab Nawadir al-Ushul,

hadist dari Abdul Ghafur bin Abdul Aziz, dari ayahnya, dari kakaknya, dia mengatakan

bahwa Rosululloh bersabda: Bahwa amal manusia itu dilaporkan kepada Alloh setiap

hari Senin dan Kamis, lalu diberitahukan kepada para Nabi, kepada bapak-bapak, ibu

ibu mereka yang lebih dulu meninggal pada hari Jum'at. Mereka gembira bila melihat

amal-amal baiknya, sehingga tampak wajahnya bersinar putih berseri.

Dalam kitab Kasyf as-Syubuhat as-Syaikh Mahmud Hasan Rabi hlm. 129 diterangkan

tentang ziarah dan amalan-amalannya.

Gai su : : : 9: 3 : 5 es-Si A; : - : -; (é: Jé

-Sisle 3: : le

Dalam Syarh al-Muhadzdzab imam an-Nawawi berkata adalah disunahkan bagi

seorang yang berziarah kepada orang mati agar membaca alat-alat Al'quran

sekadarnya dan berdo'a untuknya. Keterangan ini diambil dari teks imam Syafi'l dan

disepakati oleh para ulama yang lainnya.

Dalam kitab Nahjal al-Balaghah, hlm. 394-396 disebutkan sebuah hadist Nabi :

- : ): - : :: - : Jat : - alas : :- : 4 - 9é

Aru J:13 -3.)

Rosululloh berziarah ke makam Syuhada ( orang-orang mati sahid ) dalam perang

uhud dan makam keluarga Baqi' dia mengucapkan salam dan mendoakan mereka

atas amal-amal yang telah mereka kerjakan (HR Muslim, Ahmad dan Ibnu Majah).

Disebutkan dalam kitab 'anat at-Thalibin juz || hlm.142.

ju 3644 : , : J: usa- 3 : : 363 & 4 ge,: 213 su-ji ss, Ais

&J13.

Hadist riwayat hakim dari Abu Hurairah Rosululloh bersabda: Siapa ziarah kemakam

C 2013 www.piss-ktb.com



AQIDAH 251

orang tuanya setiap hari Jum'at, Alloh pasti akan mengampuni dosa-dosanya dan

mencatatnya sebagai bukti baktinya kepada orang tua.

Kemudian kaitannya dengan hadist Nabi SAW yang secara tegas menyatakan

perempuan berziarah kubur:

A. as - as) xiii-bi; 3 si-s le & - 4 J;-3 : : e : )

“Dari Abu Hurairah RA bahwa sesungguhnya Rosululloh SAW melaknat wanita yang

berziarah kubur." (HR Ahmad 8095)

Menyikapi hadist ini ulama menyatakan bahwa larangan itu telah dicabut menjadi

sebuah kebolehan berziarah baik bagi laki-laki dan perempuan. Imam al-Tirmidzi

menyebutkan dalam kitab as-Sunan: Sebagian ahli ilmu mengaatakan bahwa hadist

itu diucapkan sebelum Nabi SAW membolehkan untuk melakukan ziarah kubur.

Setelah Rosulullos SAW membolehkannya laki-laki dan perempuan tercakup dalam

kebolehan itu." (Sunan at-Thirmidzi:979)

Ketika berziarah seseorang dianjurkan membaca al'quran atau lainnya,sebagaimana

Sabda ROSululloh SAW.

Y V ) : 232 : 013)) ”Lr:“: Je : si-s*4 - 4 J;-3 Ju Ju y- : Ji Je)

Dari Ma'qilbin Yasar RA berkata, Rosululloh SAW bersabda: Bacalah surat Yasin

pada orang-orang mati diantara kamu,. " (HR Abu Dawud :2714)

Dalil-dalil ini membuktikan bahwa ziarah kubur itu memang dianjurkan. Terlebih jika

yang diziarahi itu adalah makam para wali dan orang saleh. Ibnu Hajar al-Haitami

pernah ditanya tentang berziarah ke makam para wali pada waktu tertentu dengan

melakukan perjalanan khusus ke makam mereka. Beliau menjawab berziarah.ke

makam para wali adalah ibadah yamg disunahkan. Demikian pula dengan perjalanan

kemakam mereka." (Al-Fatawi al-Kubra, juz || hlm. 24).

Berziarah ke makam para wali dan orang-orang shaleh telah menjadi tradisi para

ulama salaf. Diantaranya adalah Imam al-Syafi'l R.A jika ada hajat, setiap hari beliau

berziarah ke makam Imam Abu Hanifah. Seperftipengakuan beliau dalam riwayat

yang shahih. Dari Ali bin Maimun berkata Aku mendengar imam al Syafi'i berkata"

Aku selalu bertabaruk dengan Abu Hanifah dan berziarah mendatangi makamnya

setiap hari. Apabila aku memiliki hajat, maka aku slat dua rakaat, lalu mendatangi

makam beliau,dan aku mohon hajat itu kepada Alloh SWT disisi makamnya, sehingga

tidak lama kemudian hajatku terkabul." (Tarikh Baghdad, juz 1, hal. 123).
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4.2.9 I. Tawasul

A. Pengertian

Secara bahasa tawasul artinya mengambil perantara secara istilah diartikan sebagai

salah satu cara berdo'a kepada Alloh SWT dan salah satu dari beberapa pintu tawajuh

kepada Alloh SWT dengan menggunakan Wasilah (perantara) adapun yang dituju dari

tawaSul ini adalah Alloh Semata.

B. Dalil-dalil tawasul

Ada beberapa daliltentang diperbolehkannya tawasul baik dalil Al'quran, as-Sunnah

maupun atsar. Diantaranya firman Alloh SWT : Hai orang-orang yang beriman,

bertaqwalah kepada Alloh SWT. Dan carilah perantara untuk sampai kepada Alloh

SWT. Berjihadlah kamu di jalan-Nya mudah-mudahan kamu dapat keuntungan." (QS.

Al-Ma'idah:35).

Sayid Muhammad bin Alawi Al-Maliki memberikan komentar tentang ayat ini. Bahwa

yang dimaksud dengan dll.9]|dalam ayat ini adalah setiap sesuatu yang dijadikan

pendekatan/perantara kepada Alloh SWT lebih lanjutia menjelaskan :

::- & Jual suisis usuiesul J-sa. Jau : ; us: : ? - adi

se: * 4 J.: ; ;ui: , -!ua Ju-8 9: eudi

Seperti yang kamu ketahui bahwa lafal ál.9]| pada ayat diatas bersifat umum yang

memungkinkan artinyaberwasilah dengan dzat-dzat yang utama seperti para Nabi,

orang-orang soleh,baik dalam masa hidup mereka maupun sudah mati juga

memungkinka diartikan berwasilah dengan amal-amal soleh dengan menjalankan

amal-amal soleh itu dan dijadikan perantara untuk mendekatkan diri kepada Alloh

SWT.

Dalam tafsir sowidijelaskan:

ua 4 :u u-sia: :-ui euru :: eju Jose ssau sguisi &-s.

A:- uas se: : A - 9: esuai susu - A :- usu: :

& Ji J%a : u: -ues de:ul: ;je & : : j: :ju u:

*i u: : ej. 9: ; se& : 5 gee A usi: 3-d : Au 9:

s: 4 Ju : 4 :u-ji, 4-8 - 9uas 8 al- : 4 - 4 J: : Ju : A a

al.:u-si : :"

Yang dimaksud dwngan taqwa yaitu menjalankan perintah-perintah yang wajib dan

menjauhi larangan-larangan yang diharamkan juga mencari perantara untuk

mendekatkan kepada Alloh, secara mutlak. Dan termasuk di dalamnya adalah

C 2013 www.piss-ktb.com



AQIDAH 253

mencari para Nabi, wali-wali Alloh, sodaqoh, menziarahi kekasih-kekasih Alloh,

memperbanyak do'a, silaturahim, memperbanyak dzikir dan lain sebagainya. Artinya

menjalankan sasuatu yang dapat menjauhkan kita dari Alloh . Maka sesuatu yang

dapat mendekatkan kita kepada Alloh dan meninggalkan sesuatu yang dapat

menjauhkan kita dari Alloh. Maka suatu kesesatan yang jelas dan kerusakan yang

jelas juga bila mengkairkan orang-orang yang berziarah kemakam-makam Wali Alloh

dengan menganggap bahwa ziarah adalah sirik. Padahal ziarah itu sebagian bentuk

mahabbah kepada Alloh seperti yang Rosululloh sabdakan" tiadakah iman bagi orang

yang tidak mempunyai perantara kepada Alloh sp yang Alloh Firmankan: Carilah

perantara untuk menuju Alloh."

Dalam ayat yang lain Alloh SWT berfirman:

“Jika mereka telah berbuat aniaya pada dirinya (berbuat dosa),lalu mereka dating

kepadamu (hai Muhammad)dan meminta ampunan kepada Alloh SWT, kemudian

Rosul memohonkan ampunan untuk mereka, tentulah Alloh SWT Yang Maha meerima

taubat dan yang Maha Penyayang akan menerima tobat mereka."(QS. Al-Nisa;64).

Imam Bukhori juga meriwayatkan hadist tentang tawasulnya sahabat umar bin khatab

ketika melakukan shalat istis'qo :

ú, : 40 Jui - a.l. - G -uelu - Ba-sisi 98 & 4 ge, -uasJ 3 : 9 Ju : - 3°

*s: 9- :)9: Jeus-eu: - uji J-s: ul: : u: uji J-s: é)

Dari Anas bin Malik RA beliu berkata "Apabila terjadi kemarau, sahabat Umar bin

alkhathab bertawasul dengan Abbas bin Abdul Muththalib, kemudian berdo'a "Ya Alloh

kami pernah berdo'a dan bwertawasul kepada-Mu dengan Nabi SAW, maka engkau

turunkan hujan. Dan sekarang kami bertawasul dengan paman Nabi kami, maka

turunkanlah hujan." Anas berkata "Maka turunlah hujan kepada kami." (HR. al-Bukhori

954)

Menyikapitawasul sayyidina Umar R.A tersebut Sayyidina Abbas RA berdo'a,

9 - ) -- 2! ... : &- uji e : & : A : Si Ja: : -4 S 9 J: & :u

\ 93,: , , 4-) K)

Ya Alloh sesungguhnya malapetaka itu tidak akan turun kecuali karena dosa dan tidak

akan sirna melainkan dengan taubat. Kini kaum muslimin bertawasul kepadaku untuk

memohon kepada Mu karena kedudukanku disisi NabiMu....diriwatkan oleh al-Zubair

bin Bakkar.:"(Al-Tahdzir min al-Ightirar, hlm. 125). Mengomentari hal ini Syaikh Abdul

Hayyi al-amrawi dan Syaikh Abdul Karim Murad menyatakan, pada hakikat nya

tawasul yang dilakukan Sayyidina umar R.A dengan Sayyidina Abas R.A merupakan

tawasul dengan Nabi SAW (yang pada waktu itu telah wafat) disebabkan posisi Abbas
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sebagai paman Nabi SAW dan karena kedudukannya disisi Nabi SAW. (Al-Tahdzir

min al-ghtirar, hal:6).

2 : - - 3 - - -- seju:-dl: : : 3, S; e-d 9,- : & J:

“J- - - 4 : Sui -> ass & 1-3 : 4 - : 5 & : -

gga : user--is

Ibnu Taimiyyah berkata dalam kitabnya Shirath al-Mustaqim : Tak ada perbedaan

antara orang hidup dan mati seperti yang diasumsikan sebagian orang. Sebuah hadist

sohih menegaskan : Telah diperintahkan kepada orang - orang yang memiliki hajat

dimasa khalifah Ustman untuk bertawassul kepada nabi setelah dia wafat. Kemudian,

mereka bertawassul kepada Rosul, dan hajat mereka pun terkabul. Demikian

diriwayatkan oleh ath-Thabrany.

Dalam kitab 40 masalah agama, jilid 1, hal 137-138 disebutkan:

J: u:u Ju -laki 4 g ruau gi-l Gas. s) 98 & 4 ge, -uas.J : ; 9 - 3°

Dari sahabat Annas, ia mengatakan : Pada zaman Umar bin Khaththab mengatakan :

pernah terjadi musim peceklik. Ketika melakukan sholat istisqo Umar ber tawassul

kepada paman Rosulullah, Abbas bin Abdul Muththlib ; Ya Tuhan, dulu kami mohon

kepada - Mu dengan tawassul paman nabi - Mu, turunkanlah hujan kepada kami.

Allah pun segera menurunkan hujan kepada mereka. (HR. al-Bukhari).

3-- - - - -9 se: a-, - 4 Ag- : : 9.

Sesungguhnya tawassul dan minta syafaat kepada Nabi atau dengan keagungan dan

kebesarannya, termasuk diantara sunnah (amal kebiasaan) para Rosul dan orang -

orang Salaf Shalihin (para pendahulu yang soleh - Soleh).

Adapun kaitannya dengan ayat - ayat Al - Qur'an yang sering digunakan untuk

mengharamkan tawassul seperti ayat-ayat dibawah ini:

vr, y) : Ag. :Si:u u: *& : : -- 34 ° 9')

“Ingatlah, hanya kepunyaan Allah - lah agama yang bersih (dari syirik). Dan orang -

orang yang mengambil pelindung selain Allah (berkata): “Kami tidak menyembah

mereka melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat

dekatnya." (QS. Al-Zumr: 23).

Setelah memperhatikan ayat tersebut dengan cermat, Syaikh Abdul Hayyi al-'Amrawi

dan Syaikh Abdul Karim Murad menyatakan "Perkataan para penyembah berhala
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4.2.10

“Kami menyembah mereka (berhala-berhala itu) supaya mereka mendekatkan kami

kepada Allah dengan sedekat - dekatnya. Ayat ini menegaskan bahwa mereka

menyembah berhala untuk tujuan tersebut. Sedangkan orang yang bertawassul

dengan orang alim atau para Rosul itu tidak menyembah mereka. Tetapi karena dia

tau bahwa orang yang di-tawassul-i tersebut memiliki keutamaan dihadapan Allah

Swt dengan kedudukannya sebagai Rosul, ilmu yang dimiliki atau kerena

kenabiannya. Dan karena kelebihannya itulah kemudian ada orang yang melakukan

tawassul dengan mereka." (Al-Tahdzir min al-Ightitar, hal: 113).

Sayyid Muhammad bin 'Alawi Al Maliki juga memberikan komentarnya tentang ayat

ayat yang digunakan dalil untuk mengharamkan tawassul. Ayat-ayat itu diantaranya:

- i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .i si. . . . . . . ... a <1:
á'') -e- -: J3: N 433 J: 33°4 3-Ul: j:J 33°3 AJ,á. N1.4-1 AM 3. 13: SMé

Bahwa ayat-ayat ini ditujukan bagi orang - orang musyik yang menyembah berhala,

tentunya berbeda dengan orang yang bertawassul yang hanya menjadikan sesuatu

sebagai perantara menuju Allah Swt.

J. Tabaruk

A. Pengertian

Tabaruk secara bahasa artinya mengharap berkah. Secara istilah diartikan sebagai

menjadikan seseorang, tempat atau sesuatu yang diharapkan berkahnya perantara

menuju Alloh SWT.

B. Dalil-dalil tabaruk

Tabaruk sebenarnya sudah dilakukan oleh para sahabat damana mereka bertabaruk

dengan Rambut Nabi seperti Khalid bin Walid dengan sisa air wudhu Nabi, keringat

Nabi, bahkan dengan ludah Nabi. Dalam beberapa hadist dikisahkan bahwa Khalifah

Kholid bin Walid kehilangan Mahkota sorbannya ketika perang Yarmuk kemudian

dicarinya sampai ketemu, Kholid bin Walid pun mengisahkan asal mula Mahkota

Sorbannya:

- :--, -, -4 : - 3°- : 4 - 4 J:* 4 Ju:

24 - 39 : 2: Se4:1:-ui sas : :

Berkata Kholid bin Walid : ROSululloh SAW berumroh kemudian ia mencukur

kepalanya maka para sahabat berebutan rambut Rosululloh SAW dan akulah

pemenangnya dan aku taruh Rambut Rosululloh itu didalam Mahkota Sorbanku, maka

aku tidak berperang dengan memakai Mahkota Sorbanku itu kecuali aku diberikan

kemenangan;
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4.2.11

* & - : & Jaeu-s, 3 : desai usu Je-i : : 94 e53°

: o : A , >3)> : 013) u: si-s)

Dari Zari R. ketika beliau menjadi salah satu delegasi suku Abdil Qais, Beliau berkata,"

Ketika Beliau berkata, Ketika sampai di Madinah, kami segera turun dari kendaraan

kita, lalu kami mengecup tangan dan kaki Nabi SAW." (HRAbu Dawud 4548). Atas

dasar hadistini, para ulama mensunahkan mencium tangan Guru,Ulama, orang Soleh,

serta orang-orang yang kita hormati. Kata Imam al-Nawawi dalam salah satu kitab

karangannya menjelaskan bahwa mencium tangan orang salih dan ulama yang utama

itu disunnahkan. Sedangkan mencium tangan selain itu hukumnya makruh." (Fatawi

al-Imam al-Nawawi, hal 79).

Dari dalil-dalil diatas maka jelaslah bahwa bertabaruk itu boleh dan bukanlah sesuatu

yang Syirik.

K. Manadib

A. Pengertian

Secara bahasa manaqib berarti meneliti, menggali secara istilah diartikan sebagai

riwayat hidup seseorang yang berisikan tentang budi pekertinya yang terpuji

ahhlaknya yang baik karomahny dan sebagainya yang patut dijadikan suri tauladan.

Maksud dari menjalankan manaqib diantarnya untuk beertawasul, untuk memperoleh

berkah, untuk lebih mengenal orang sholih dan lebih mencintanya.

B. Dalil-dalil manaqib

Sebenarnya manaqib itu ada dalam Al'quran seperti manaqib, ashabul kahfi, Manaqib

Raja Dzul Qur'nain, Manaqib Lukman dan lain sebagainya. Adapun dalil yang

digunakan hujjah untuk memperbolehkan praktek manaqib yaitu dalam kitab Bughyat

al_Mustarsyidin, hlm. 97.

u: *yu ; 3: Su- u:63 ue; :3; 3: Je à la: : 4 gle A.J > - 3°A : 3: 433

: ;; 4 ols-, -;- Ai $5.

Tersebut dalam surat atsar. Rosululloh pernah bersabda: Siapa membuat sejarah

orang mukmin( yang sudah meninggal ) sama saja menghidupkan kembali; siapa

memmbacakan sejarahnya seolah-olah ia sedang, siapa yang mengunjunginya, Alloh

akan memberikan surga.

Dalam kitab Jalauzh Zhulam 'ala’Aqidatul awam dijelaskan

j - J: se4 - e-4; eé: e-au 3 e: Jadi -lu - J: : le.
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4.2.12

: : :ue e: J-se: e : su-is: --- suši era

al; suie le &al 9-) :u : -sla -1514 des)

Ketahuilah seyogyanya bagi setiap muslim yang mencari keutamaan dan kebaikan,

agar ia mencari berkah dan anugrah, terkabulnya do'a dan turunnya rahmat didepan

para wali, di majelis-majelis dan kumpulan mereka, baik masih hidup ataupun sudah

mati, dikuburan mereka ketika mengingat mereka, dan ketika orang banyak berkumpul

dalam berziarah kepada mereka, dan pembacaan riwayat hidup mereka.

L. Tahlil

A. Pengertian

Secara bahasa tahlil diartikan sebagai ucapan kalimat "laailaha illalloh". Secara istilah

adalah tradisi do'a bersama untuk mendo'akan orang yang telah meninggal atau

karena hajat lain, dengan membaca Al Qur'an, kalimat tayyibah, istighfar, takbir,

tahmid, tasbih, sholawat dan pahalanya diberikan kepada orang yang sudah

meninggal atau Orang yang punya hajat Sesuatu.

Dalam acara tahlilan biasanya dibarengi dengan jamuan makanan dari keluarga yang

sudah meninggal atau yang mempunyai hajat sebagai shodaqoh.

B. Dalil-dalil Tahlil

Banyak dalil Al Qur'an, hadits maupun keterangan ulama yang menjelaskan tentang

diperbolehkannya tahlil dan do'a atau pahala yang ditujukan kepada orang yang sudah

meninggal bisa sampai dan bermanfaat bagi orang yang meninggal tersebut, di

antaranya:

1. QS. Muhammad ayat 19

\4-) -ujui geju u: 4 : - )

“Dan mohonlah ampunan bagi dosamu dan bagi (dosa) orang-orang mukmin, laki-laki

dan perempuan". (Muhammad:19)

Ayat tersebut menerangkan bahwa orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan

mendapatkan manfaat dari istighfar orang mukmin lainnya. Dalam Tafsir Al-Khazin

dijelaskan:

# uas u: Jal & : (-, -3-us) u: Jal : si u: 4 - : : :

-s): *&: ::-Siu-s le & - : , -- :Sis: j: ; 4 &

\ N :J2, ? : JyeJ)
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“Makna ayat Disi...| eljJadalah mohonlah ampunan bagi dosa-dosa keluargamu dan

orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan,artinya selain keluargamu. Ini adalah

penghormatan dari Allah Azza Wa Jalla kepada umat Muhammad, dimana Dia

memerintahkan Nabi-Nya untuk memohonkan ampun bagi dosa-dosa mereka,

sedangkan Nabi SAW adalah orang yang dapat memberikan syafa'at dan do'anya

diterima" (Tafsir Al-Khazin, Juz VI, hal 180)

2. QS. Al-Hasyr 10

u: ; gu See: aj:

A

S3 9u:Nu uji- 3: U u:13-); ul: u4, Q33:* 3 jur 3: Ul;

\ : ->J ) : ->35) u51)

“Dan orang-orang yang beriman, serta anak cucu mereka mengikuti mereka dalam

keimanan, Kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka, dan Kami tiada

mengurangi sedikitpun dari pahala amal mereka. Tiap-tiap manusia terikat dengan apa

yang dikerjakannya". Mengenai ayat ini Syekh 'Alaudin Ali bin Muhammad bin Ibrahim

Al-Baghdadi memberikan penjelasan:

- 49 Se: 9 ey 3-1 --it : ex 36: : ex 3: 3wa : - :

: , :: eu: :u geju : (:: ei-ji) : - : -:

ve. : 9,4 -) - : : , : : ::::u -, -9uel)

"Artinya Kami menyamakan anak-anak mereka yang kecil dan yang dewasa dengan

keimanan orang tua mereka. Yang dewasa dengan keimanan mereka sendiri,

sementara yang kecil dengan keimanan orang tuanya. Keislaman seorang anak yang

masih kecil diikutkan pada salah satu dari kedua orang tuanya. (Kami menyamakan

kepada mereka keturunan mereka) artinya menyamakan orang-orang mukmin di

surga sesuai dengan derajat orang tua mereka, meskipun amal-amal mereka tidak

sampai pada derajat amal orang tua mereka. Hal itu sebagai penghormatan kepada

orang tua mereka agar mereka senang. Keterangan ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas

RA." (Tafsir Al-Khazin, Juz VI, hal 250)

Penjelasan yang sama dapat dilihat dalam Tafsir Jami’ Al-Bayan karya Ibnu Jarir Al

Thabari Juz 28 hal. 15.

Beberapa ayat dan penafsiran tersebut menjadi bukti nyata bahwa orang yang

beriman tidak hanya memperoleh pahala dari perbuatannya sendiri. Mereka juga

dapat merasakan manfaat amaliyah orang lain. Imam Muhammad bin Ali bin

Muhammad Al-Syaukani mengatakan bahwa hukum mengadakan pertemuan atau

perkumpulan untuk membaca tahlil adalah boleh sebagaimana pendapatnya dalam

kitab Al Rasail al Salafiyah.
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A - e: uäels-Si 9:1:94 - : & 9ui a 9-iiswi

:94 ut : ujs : : S; as: :94é au J-a: & sisi u:-8 -: a-, -jeu:

-- :: le - : -- :uise- 3 :94 - : : -- d:

*: ; 9:is: :9; 3: : e : -- de Gree- seusui & - 39 : 3, S: :

* :u-Ju-A) : 5 - :)

“Kebiasaan di sebagian negara mengenai perkumpulan atau pertemuan di Masjid,

rumah, di atas kubur, untuk membaca Al-Qur'an yang pahalanya dihadiahkan kepada

orang yang telah meninggal dunia, tidak diragukan lagi hukumnya boleh (jaiz) jika

didalamnya tidak terdapat kemaksiatan dan kemungkaran, meskipun tidak ada

penjelasan (secara dzahir) dari syari’at. Kegiatan melaksanakan perkumpulan itu pada

dasarnya bukanlah sesuatu yang haram (muharram fi nafsih), apalagi jika di dalamnya

diisi dengan kegiatan yang dapat menghasilkan ibadah seperti membaca Al-Qur'an

atau lainnya. Dan tidaklah tercela menghadiahkan pahala membaca Al-Qur'an atau

lainnya kepada orang yang telah meninggal dunia. Bahkan ada beberapa jenis bacaan

yang didasarkan pada hadits shahih seperti |95 ,5| "u." Jc ASU9o (bacalah Surat

Yasin kepada orang mati di antara kamu). Tidak ada bedanya apakah pembacaan

Surat Yasin tersebut dilakukan bersama-sama di dekat mayit atau di atas kuburannya,

dan membaca Al-Qur'an secara keseluruhan atau sebagian, baik dilakukan di Masjid

atau di rumah." (Al-Rasa'il Al-Salafiyah, 46).

Kesimpulan al-Syaukani ini memang didukung oleh banyak hadits Nabi SAW.

Diantaranya adalah:

6

& :-Sj: ; & ::: , si-s : A - 4 J:Je: - aise

*A*A - ab, ) ae 3: 4::- : -!: : :)

“Dari Abi Sa'id al-Khudri RA, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, “Tidaklah

berkumpul suatu kaum sambil berdzikir kepada Allah SWT, kecuali mereka akan

dikelilingi malaikat, dan Allah SWT akan memberikan rahmat-Nya kepada mereka,

memberikan ketenangan hati dan memujinya di hadapan makhluk yang ada di sisi

Nya" (HR Al-Muslim, 4868)

Kesimpulan Al Syaukani ini bersumber dari Hadits yang shahih:

9: 4 e: 3 : : : es - 4 : 4 J;-3 Ju Ju : 4 :: e :

* - 4 :&di:: ::- : -; Sl::A-e

(YY ) : Aru Jal J-)

-

*
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“Dari Abi Hurairah RA ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, “Tidaklah berkumpul

Suatu kaum di dalam salah satu rumah Allah SWT, Sambil membaca Al-Qur'an

bersama-sama, kecuali Allah SWT akan menurunkan kepada mereka ketenangan

hati, meliputi mereka dengan rahmat, dikelilingi para malaikat, dan Allah SWT

memujinya dihadapan makhluk yang ada di sisi-Nya" (Sunan Ibn Majah, 221).

Dalam hadits lain yang diriwayatkan dari Abi Said Al-Khudri, Rasulullah SAW

bersabda:

& :-Sj: ; & ::: , si-s : 4 - 4 J:Je: - aise

*A*A - ab, ) ae 3: 4::- : -!: : :)

“Dari Abi Sa'id al-Khudri RA, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, “Tidaklah

berkumpul suatu kaum sambil berdzikir kepada Allah SWT, kecuali mereka akan

dikelilingi malaikat, dan Allah SWT akan memberikan rahmat-Nya kepada mereka,

memberikan ketenangan hati dan memujinya di hadapan makhluk yang ada di sisi

Nya" (HR Al-Muslim, 4868). Pada ulama juga sepakat bahwa pahala sampai dan

bermanfaat bagi orang yang telah meninggal tersebut.

Ibnu Taimiyah menyatakan:

asal - 3 :ui esu-is: :- Sie-A se : : 3 - : ;: Ju

-- ss-) : 4 ge: ; us;: Guju s: sua & gui esu-iu:u:

r?:,S. :u J- ä. Su-})

“Syaikhul Islam Taqiyuddin Ahmad bin Taymiyah dalam kitab Fatwanya berkata,

“pendapat yang benar dan sesuai dengan kesepakatan para imam, bahwa mayit dapat

memperoleh manfaat dari semua ibadah, baik ibadah badaniyah (ibadah fisik) seperti

shalat, puasa, membaca Al-Qur'an, atau ibadah maliyah (ibadah materiil) seperti

sedekah dan lain-lainnya. Hal yang sama juga berlaku untuk berdo'a dan membaca

istighfar bagi mayit" (Hukm Al-Syariah Al-Islamiyah fi Matamil Arba'in, 36). Dalam

kitab Nihayah al-Zain disebutkan:

da: :u sos ke-1: Ja: Si 9u: Si:JJsi -se:,u-ji -- 3° 9' - 3 Ju

( \ 4" :;) :\gi)

“Ibnu Hajar dengan mengutip Syarh Al-Mukhtar berkata, “Madzhab Ahlussunnah

berpendapat bahwa seseorang dapat menghadiahkan pahala amal dan do'anya

kepada orang yang telah meninggal dunia. Dan pahalanya akan sampai

kepadanya." (Nihayah Al-Zain, 193).

Ibnu Al-Qayyim berpendapat
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9t: ia wi; 4 : 4 ;u-is saal, 3-ji -- sa: a0-ase :uis: & Ju

\rway): aya &: - u:40-. as : : e: 4 saab)

“Ibnu Qayyim Al-Jauziah berkata, "Sebaik-baik amal yang dihadiahkan kepada mayit

adalah memerdekakan budak, sedekah, istighfar, do'a, dan haji. Adapun pahala

membaca Al-Qur'an secara suka rela (tanpa mengambil upah) yang dihadiahkan

kepada mayit, juga sampai kepadanya. Sebagaimana pahala puasa dan haji" (Al-Ruh,

142).

Dari beberapa dalil hadits, Al Qur'an, hadits dari keterangan para ulama di atas dapat

disimpulkan bahwa hukum tahlilan bukanlah bid'ah dan pahala yang ditujukan kepada

mayit bisa sampai dan bermanfaat bagi mereka.

M. Dua Adzan Dalam Jum'ah

Dalil dua adzan dalam Jum'ah. Dalam kitab Tanwirul Qulub disebutkan:

3 - Sisi assus e; , ; Si - : 1 - 9usu : 9u: * 2 -4 :u:

&-9 susuies -: - 5%al 4 : &-% suali 9u, & eui

( -3lā),:)

Ketika orang-orang sudah semakin banyak pada masa Khalifah Utsman, maka beliau

memerintahkan untuk mengumandangkan adzan lagi di kota Madinah. Hal yang

demikian itu (adzan dua kali) tetap berlangsung sampai sekarang. Adzan yang kedua

tersebut tidak termasuk bid'ah karena telah terjadi di masa Khulafaur Rasyidin, sesuai

dengan sabda Rasulullah SAW. “Kalian harus berpegang teguh dengan sunnah

(ajaran)ku dan sunnah Khulafaur Rasyidin".

Syekh Jalaluddin bin Abdil Ajiz berpendapat bahwa hukum mengumandangkan adzan

yang kedua hukumnya sunat sebagaimana pendapatnya dalam kitab Fathul Mu'in:

&u:u -e & 2, Sui ja-ius, u: saji -Si; ; ji - asli es. 4: usi-i:u 9usi,

Jasia: , jua: 96 Su ia: :36:1-jae 4-u

"Begitu juga dihukumi sunat dua adzan dalam Jum'ah. Salah satunya sesudah khotib

naik mimbar dan yang satunya lagi adzan sebelumnya, adzan kedua ini sebagai mana

perintah sahabat Ustman RA, dalam atsar kan tetapi hukum kesunatannya dikala

hajat (butuh). Seperti jika orang-orang muslim belum hadir ke masjid setelah adzan
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4.3

4.3.1

pertama, jika tidak butuh maka lebih baik mengikuti (ittiba’) kepada Nabi (satu adzan).

MAKALAH ASWAJA

Bab ini berisi makalah dan artikel tentang hal-hal yang berkaitan aqidah ahlussunnah

waljam'ah.

0127. Tidak Semua Bid’ah Sesat

Oleh Mbakyu Retno

Alhamdulillah Puji puja dan sukurku tak henti-hentinya kepada pemilik alam semesta

ini, pengatur hidup makhluk ini, pengasih dan penyayang setiap makhluknya, maha

adil, maha bijaksana, maha pengampun hambanya yang kembali kepadanya.

Sholawat dan Salam Allah, Malaikat dan semua makhluk, tetap tercurah tanpa henti

hentinya kepada makhluk yang paling mulia, kekasih raja alam, pemimpin manusia,

Nabi muhammad SAW, beserta keluarga, para sohabat, tabi’in, tabi’u tabi’in, dan

semua yang mengikuti mereka hingga Akhir alam ini.

Telah dibuktikan didalam kitab-kitab para Imam walaupun ada perkara yang telah

dikatakan sebagai bid’ah namun perlu diingat bahwa para imam tidak serta merta

menjatuhkannya pada status hukum haram, seperti perkataan mereka yakni “bid’ah

makruhah (bid’ah yang hukumnya makruh, bukan haram)”, juga “bid’ah ghairu

mustahibbah (bid’ah yang tidak dianjurkan)” maka ini status hukumnya jatuh antara

mubah dan makruh. Ada lagi istilah bid’ah munkarah yang hukumnya makruh, dan lain

sebagainya.

Kenapa tidak semua bid’ah jatuh pada status hukum haram ? Sebab bid’ah bukanlah

hukum (status hukum Islam). Bid’ah adalah sebuah istilah yang digunakan untuk

menyebut perkara baru yang tidak berasal dari Nabi Shallallahu ‘alayhi wa sallam.

Adapun hukum Islam ada 5 yakni : wajib, sunnah (mandub), mubah, makruh dan

haram. Ini adalah bahasan tentang status hukum dan penetapannya.

Maka, apabila ada perkara yang oleh ulama dianggap sebagai bid’ah, mereka tidak

serta merta menjatuhkan status hukum haram untuk bid’ah tersebut, melainkan

mereka (ulama) menimbang dan mengkaji terlebih dahulu tentang bid’ah tersebut,

yakni terkait selaras atau tidaknya dengan kaidah-kaidah syariat. Sehingga nantinya

akan terlihat/dapat disimpulkan status hukum untuk perkara bid’ah tersebut, apakah

masuk dalam hukum wajib, sunnah/mandub/mustahab, mubah/jaiz, makruh dan

haram. Sebab sesuatu harus ditetapkan status hukumnya. Nikah pun yang jelas-jelas

sunnah Rasulullah, tidak serta merta dihukumi wajib tergantung kondisi dan

situasinya. Oleh karena itu bid’ah juga harus ditinjau dengan kaidah syariat dalam

menetapkan hukum :
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Jika masuk pada kaidah penetapan hukum makruh, maka ulama akan menyebutnya

sebagai "bid'ah makruhah (bid'ah yang hukumnya makruh)"; Jika masuk pada kaidah

penetapan hukum makruh haram maka ulama akan menyebutnya sebagai "bid'ah

muharramah (bid'ah yang hukumnya haram)" . Jika masuk pada kaidah penetapan

hukum mubah/jaiz maka ulama akan menyebutnya sebagai "bid'ah mubahah (bid'ah

yang hukumnya mubah)" . Jika masuk pada kaidah penetapan hukum Sunnah/

mandub/mustabah maka ulama akan menyebutnya sebagai "bid'ah mustahabbah

(bid'ah yang hukumnya sunnah/ mustahab/ mandub)" . Jika masuk pada kaidah

penetapan hukum wajib maka ulama akan menyebutnya sebagai "bid'ah wajibah

(bid'ah yang hukumnya wajib)".

Sebagaimana Imam an-Nawawi menyebutkan didalam al-Minhaj syarah Shahih

Muslim :

Je >,' -S.J. Usi sa. --> - -ues &s,° 4-,- :-3: au-si - ke-J sual Jé

:u.J. J. LU : la','': J')-J su: -la) -5 -à-ai 43-J J. J. 4-3 :e-J: 3-9.J

-us es-J susu Ju-J -esi & 9,au : Jl: al-Jl J3 : --S ol; , -!

-wls su-S

"Ulama berkata bahwa bid'ah terbagi menjadi 5 bagian (bagian hukum) yakni wajibah

(bid'ah yang wajib), mandubah (bid'ah yang mandub), muharramah (bid'ah yang

haram), makruhah (bid'ah yang makruh), dan mubahah (bid'ah yang mubah)", diantara

bid'abh yang wajib adalah penyusunan dalil oleh ulama mutakallimin (ahli kalam)

untuk membantah orang-orang atheis, ahli bid'ah dan seumpamanya, diantara bid'ah

mandzubah (bid'ah yang sunnah) adalah mengarang kitab ilmu, membangun

madrasah dan tempat ribath serta yang lainnya; diantara bid'ah yang mubah adalah

mengkreasi macam-macam makanan dan yang lainnya, sedangkan bid'ah yang

haram dan bid'ah yang makruh, keduanya telah jelas dan telah dijelaskan

permasalahannya dengan dalil yang rinci didalam kitab Tahdzibul Asmaa wal Lughaat"

[1]

Berikut adalah redaksi dalam kitab Tahdzibul Asma’ wal Lughaat, yang menjelaskan

lebih rinci lagi tentang pembagian bid'ah tersebut:

P9- - - - - - xi sel, esla) : 4: 49- aul Je &-J au) :J Jé

4-ues &as,&s :- 4,- : Jl- Ae.J "uel: -u: * J & 2); 4. As-).

J : : -) Ael: , -!>> 0° :4-,-l el; Je àe.J Je, Ji ul: : 3, all Jé

e. Alai 4-5) :us --> -u.J si as: 9s,SJ si :- - 3 : - - - -el:

& - u: -- : 4 --& J- & J-4°: su --J

-uš -, as- gul - 3° 4' S -5) : S vs Jl Sl gas-gu. S: --> --J as
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& -ah : Ji-l: : - exS :\,) ial J-els &-U J>ei as- -Jul &M -Ji:

u: Sl J3 su. S3 -J le 25 u: :us Je, ia-J as- Ji Je àa-J -el; -J> 4°3 ri-J

4:13) &-J s}}a Je >,'s -J1 ur, J: :Ji: 4,4 -slu :\e uai -,-J 2.03 ou,53.

r9&l est, - J S -a-l 4 9u-l J3 -,-l a; --! - uai - aus

as: aus Jw 4 - u4 - 9 JN-9 Ja-ji - - J- ->s-a, sé à

e-3 : -aa: -ali -âe 4-sua.J e :uai -u.J &-U: -4-ua.J : ---J &,: :uai:

J --> - aus S &-sis -jual - sesu-is ->.J -M: J:ul uu -:

u--& J- 4 : - - - - - - - - -- - - u: -

4.9s - La u-Jl; 59ual Ssu-Sis Jss - us-- sie &

“Syaikhul Imam Abu Muhammad 'Abdul 'Aziz bin Abdis Salam didalam akhir kitabnya

al-Qawaid berkata : "bid'ah terbagi kepada hukum yang wajib, haram, mandub,

makruh dan mubah. Ia berkata : metode yang demikian untuk memaparkan bid'ah

berdasarkan kaidah-kaidah Syari'ah, sehingga

1. Apabila masuk pada qaidah (penetapan) hukum wajib maka itu bid'ah wajibah,

2. Apabila masuk pada qaidah (penetapan) hukum haram maka itu bid'ah

muharramah,

3. Apabila masuk pada Gaidah (penetapan) hukum mandub maka itu bid'ah

mandubah,

4. Apabila masuk pada qaidah (penetapan) hukum makruh maka itu bid'ah makruhah,

5. Apabila masuk pada qaidah (penetapan) hukum mubah maka itu bid'ah mubahah.

Diantara contohnya masing-masing adalah :

1. Bid'ah Wajibah seperti : menyibukkan diri belajar ilmu-ilmu sehingga dengannya

bisa paham firman-firman Allah Ta’ala dan sabda Rasulullah shallallahu 'alayhi wa

sallam, itu wajib karena menjaga menjaga Syariah itu wajib, dan tidak mungkin

menjaga kecuali dengan hal itu, dan sesuatu kewajiban yang tidak sempurna kecuali

dengannya maka itu wajib, menjaga bahasa asing didalam al-Qur'an dan as-Sunnah,

mencatat (membukukan) ilmu ushuluddin dan ushul fiqh, perkataan tentang jarh dan

tadil, membedakan yang shahih dari buruk, dan sungguh kaidah Syariah menunjukkan

bahwa menjaga Syariah adalah fardlu kifayah".

2. Bid'ah Muharramah seperti : aliran (madzhab) al-Qadariyah, al-Jabariyah, al

Murji'ah, al-Mujassimah, dan membantah mereka termasuk kategori bid'ah yang wajib

(bid'ah wajibah).
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3. Bid'ah Mandzubah (Bid'ah yang Sunnah) seperti : membangun tempat-tempat

rubath dan madrasah, dan setiap kebaikan yang tidak ada pada masa awal Islam,

diantaranya adalah (pelaknasaan) shalattarawih, perkataan pada detik-detik tashawuf,

dan lain sebagainya.

4. Bid'ah Makruhah seperti : berlebih-lebihan menghiasai masjid, menghiasi mushhaf

dan lain sebagainya.

5. Bid'ah Mubahah seperti : bersalaman (berjabat tangan) selesai shalat shubuh dan

'asar, jenis-jenis makanan dan minuman, pakaian dan kediaman. Dan sungguh telah

berselisih pada sebagian yang demikian, sehingga sebagian ulama ada yang

memasukkan pada bagian dari bid'ah yang makruh, sedangkan sebagian ulama

lainnya memasukkan perkara sunnah yang dilakukan pada masa Rasulullah

shallallahu 'alayhi wa sallam dan setelah beliau, dan itu seperti mengucapkan

istiadzah didalam shalat dan basmalah. Ini akhir perkataan beliau. " |2|

Kesimpulannya sudah jelas yaitu bahwa tidak semua bid'ah dihukumi haram,

melainkan harus ditinjau terlebih dahulu status hukumnya. Semua itu karena ternyata

ada bid'ah yang tidak bertentangan dengan syariat Islam, diistilahkan dengan bid'ah

hasanah (baik) dan ada juga bid'ah yang bertentangan dengan Syariat Islam, di

istilahkan dengan bid'ah yang buruk. al-Imam asy-Syafi'i rahimahullah pernah

mengatakan sebagaimana disebutkan olah al-Muhaddits al-Baihaqi:

4 -, -eu Ju Ju 9- G -, - , -si & - - - - - - G - xi -

J9-ali ke- 24: , eu-l : ;i si - si uus Je. L- v :us- Ju-2 >S : -u-J :ue.

j - 4 -, -e Jé è ës.4 - Ju-sus ua -; -> 5 - 9 - :u:

Ja ul 2, 4 J-l° -S ol; ,& J öu- gi Ja: Ko-A Ae-J --> :Juas, 4 au:

“Telah mengkhabarkan kepada kami Abu Sa'id bin Abu Amr, telah menceritakan

kepada kami Abul 'Abbas Muhammad bin Ya'qub, telah menceritakan kepada kami ar

Rabi' bin Sulaiman, ia berkata : Imam asy-Syafi'i pernah berkata : perkara baru

(muhdatsaat)itu terbagi menjadi menjadi dua bagian :

1. Suatu perkara baru yang menyelisihi al-Qur'an, Sunnah, Atsar atau jma', maka ini

termasuk perkara baru yang disebut bid'ah dlalalah, dan

2. Suatu perkara baru yang baik yang didalamnya tidak menyelisihi dari salah satu

tersebut, maka ini perkara baru (muhdats) yang tidak buruk,

dan sungguh Sayyidina 'Umar radliyallahu 'anh berkata tentang shalat pada bulan

Ramadhan (shalat Tarawih) : "sebaik-baiknya bid'ah adalah ini", yakni perkara

muhdats yang tidak ada sebelumnya, walaupun keberadaannya tidaklah bertentangan

dengan sebelumnya. (3)
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Contoh-contoh semacam ungkapan (istilah) seperti diatas begitu banyak dikitab-kitab

Ulama, diantaranya sebagaimana yang telah disebutkan. Sehingga menjadi penting

ketika membaca perkataan ulama Syafi'iyah juga mengerti pembagian bid'ah menurut

ulama syafi'iyah. Perincian Imam Izzuddin bin Abdis Salam tersebut kadang berbeda

dengan ulama madzhab lainnya, sehingga menyebutnya bukan sebagai bid'ah

melainkan sebagai maslahah Mursalah, perbedaan ini terjadi karena memang cara

memahaminya pun berbeda walaupun esensinya sebenarnya sama yaitu sama-sama

para ‘ulama menerimanya. Perbedaan seperti inilah yang sebenarnya terjadi, bukan

seperti kalangan yang selalu menuding-menuding “ini sesat" dan "itu sesat", bukan

seperti pemahaman mereka itu.

LANJUT MASALAH B|D'AH

Pembahasan bid'ah adalah sebenarnya pembahasan “usang" yang selalu di gembar

gemborkan oleh beberapa kalangan hingga akhirnya menimbulkan keresahan diantara

kaum Muslimin dengan berbagai tudingan yang sebenarnya bermuara pada

perbedaan pemahaman dalam memahami esensi dari bid'ah. Misalnya seperti

kalangan ulama menolak pembagian bid'ah hasanah, hakikatnya adalah tidak

menerima penyebutan bid'ah terhadap masalah yang masih di naungi oleh keumuman

nas atau masalah yang masih ada asalnya dari al-Qur'an, as-Sunnah, jma', Qiyas,

Mashlahah Mursalah, dan ada fuqaha yang menunjuki dalilnya, sehingga menurut

mereka, yang seperti ini kenapa harus disebut bid'ah jika ada nasnya (walaupun nas

nya umum).

Sedangkan yang membagi bid'ah hasanah, mereka menganggap bahwa perkara

tersebut memang baru (muhdats) yang tidak ada pada masa Rasulullah yang perlu di

di tinjau hukumnya sehingga jika selaras dengan esensi al-Qur'an dan As-Sunnah

atau masih di naungi dengan nas-nas umum maka berarti itu perkara baru yang baik.

Hal ini juga didasarkan pada ungkapan Sayyidina 'Umar yaitu “ni'amatul bid'ah" juga

hadits "man sanna fil Islam", yang dari sini kemudian muncul istilah bid'ah hasanah

atau bid'ah mahmudah atau bid'ah hudaa dan lain sebagainya. Penggunaan istilah

bid'ah tidak lain sebagai pembeda antara perkara yang ada pasa masa Nabi

shallallahu 'alayhi wa sallam dan yang tidak. Imam an-Nawawi rahimahullah didalam

al-Majmu’ juga menjelaskan :

(Ju : le J. v J: se4 e5 e-a-l aw & La "4> ew J: "- - 4 - (4:

--lé: J- A-213 \suai -,53 -33 4-u-3 *s,&s *,- 3 A3-23 A-13 au-si 4--> Ja: sula) JúJ

-wls su-S

“Sabda Nabi shallallahu 'alayhi wa salam "setiap bid'ah adalah dlalalah (sesat)", ini

bagian dari 'amun makhshush, karena sesunggguhnya bid'ah adalah setiap perkara

yang dilakukan atas tidak adanya contoh sebelumnya, ulama juga berkata : bid'ah
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terbagi kepada 5 bagian yaitu wajiban, mandzubah, muharramah, makruhah dan

mubahah, dan sungguh telah aku sebutkan contoh-contohnya dan telah aku jelaskan

didalam kitab Tahdizbul Asmaa wal Lughaat" |4|

Disini Imam an-Nawawi menjelaskan maksud hadits "kulu bid'atin dlalalah" sebagai

bentuk yang umum yang di takhshish (dikhususkan) oleh hadits-hadits lainnya.

Adapun salah satu hadits yang menjadi takhsish terhadapnya adalah sebagaimana

yang telah beliau sebutkan penjelasannya dalam Syarh Shahih Imam Muslim :

•U-J A 2l, Jl 9: 4> Mew J: se4 Ju-J: - le 4 - 4: 2-ase -- 14 J :

Az-13 au-si 4-> 2.J Ji Dua u,: 4-J 59.2 -us La Qu: 3- 4° 4-3-4.J & Jis ulau

4-ues as: A - As-s

Dan dalam hadits ini (man sanna fil Islam) 5 merupakan takhsish terhadap sabda

Nabi shallallahu 'alayhi wa sallam "setiap perkara baru (muhdats) adalah bid'ah dan

setiap bid'ah adalah dlalalah (sesat)", sesungguhnya yang dimaksud dengannya

adalah perkara-perkara baru yang bathil dan bid'ah madzmumah (buruk), dan telah

berlalu penjelasan masalah ini pada kitab Shalat Jum'at, dan kami telah menuturkan

disana bahwa bid'ah terbagi menjadi 5 bagian yakni wajibah, mandzubah,

muharramah, makruhah dan mubahah". (6)

Sehingga dari itu, dapat dipahami bahwa istilah sunnah sayyi'ah pada hadits "man

sanna fil Islam" sebenarnya merupakan bid'ah yang buruk, karena mensunnahkan

atau mencetuskan sesuatu baru yang buruk didalam Islam. Adapun para sahabat Nabi

sendiri, mensunnahkan atau mencetuskan sesuatu yang baik Islam. Oleh karena itu,

bid'ah yang dimaksudkan pada hadits yang masih umum tersebut adalah bid'ah

madzmumah atau perkara muhdats yang bathil.

Pendefinisian Bid'ah

Imam an-Nawawi mengatakan bid'ah sebagai perbuatan yang tidak ada Contoh

sebelumnya,

j- Ju : le J. v Js e-J Ji

"setiap perkara yang dilakukan yang mana padanya tidak ada contoh sebelumnya" [7)

dan didalam Tahdzibul Asmaa wal Lughaat, beliau mendefinisikan :

Ja: s-- : 4 --& J- 4 & -- e- :u -& e- :&

A-33 - Jl ā-ā

“Bid'ah didalam syara adalah mengada-adakan perkara yang tidak ada pada masa
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Rasulullah shalullah shallallahu 'alayhi wa sallam, dan itu terbagi menjadi hasanah

dan qabihah". 8]

Sulthanul Ulamaa al-Imam Izzuddin bin Abdissalam didalam kitabnya Qawa'idul

Ahkam mendefinisikan bid'ah sebagai berikut:

* - e- Jl - as - - - 4 - - 4 J- -ae 4 J- e

*-J el; ke ke-J 2, Ji J3 &, 3, alls &-u ke-3: Aeus as- ke-3 -,

“Bid'ah adalah melakukan sesuatu yang tidak ada masa masa Rasulullah shallallahu

'alayhi wa sallam, dan itu terbagi menjadi bid'ah wajibah, bid'ah muharramah, bid'ah

mandzubah, bid'ah makruhah dan bid'ah mubahah, sedangkan metode dalam

mengetahui pembagian yang demikian untuk menjelaskan bid'ah berdasarkan kaidah

kaidah syariah". (9)

Berdasarkan definisi ini, setiap sesuatu apapun terkait syara yang tidak ada pada

masa Rasulullah maka itu dinamakan sebagai bid'ah. Sehingga apa yang dilakukan

hanya atas inisiatif sahabat Nabi pasca wafatnya Nabi shallallahu 'alayhi wa sallam,

itu adalah perkara baru yang bid'ah. Namun perlu di ketahui, bahwa perkara baru ini

dilakukan oleh sahabat Nabi shallallahu 'alayhi wa sallam, yang mana para sahabat

merupakan orang-orang yang mendapatkan petunjuk sehingga perkara baru yang

mereka lakukan walaupun kadang terjadi perselisihan diantara mereka tetap saja

disebut sebagai sunnah. Yaitu bid'ah yang hakikatnya adalah sunnah. (10) Sunnah

yang dimaksud adalah sunnah dalam pengertian kebiasaan umum bukan khusus.

Sebab dalam pengertian khusus hanya di sandarkan pada Nabi shallallahu 'alayhi wa

sallam baik berupa perkataan, perbuatan maupun taqrir beliau.

Definisi ulama lainnya memang ada kemungkinan berbeda tergantung dari sudut

pandang apa mereka mendefinisikannya, sehingga nantinya cara memahami pun

akan terjadi perbedaan namun pada hakikatnya sebenarnya sama. [11]

[1] Lihat: syarah Shahih Muslim lil-Imam an-Nawawi (6/154-155].

|2| Lihat : Tahdzibul Asmaa wal Lughaat lil-Imam an-Nawawi (3/22-23| Qawaidul

Ahkam lil-Imam Izzuddin bin Abdis Salam 2/204

|3| Lihat : al-Madkhal ilaa Sunani Kubraa il-Imam al-Baihaqi (253|; disebutkan juga

didalam Tahdzibul Asmaa wal Lughaat (3/23

|4|Lihat; al-Majmu syarh al-Muhadzdzab |4/519| Imam an-Nawawi

[5] Hadits yang dimaksud adalah (HR Musim 4/2059).

2 . 2 : 8 . 2 , : , -á: N. a. l.2 : , -i li. Ai - : 1: 1. ... : - : 1 • ai : 6 - 9 -

3-3 :: 3 Ja: S; 8 J* 3 : J: A -: 34 & J* -& 89-9 : - 3.
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- :t : : N. . . . . 2 : . ... li. , 12 - : 1: 14. . ... ia : 1°.N 3 : :

: ->,6; 3 Ja: S3 & J* 3 : J: 41° -5.844 6 Jak & : 89-9 : 3

“barangsiapa mensunnahkan/mencetuskan (sanna) didalam Islam sunnah hasanah

(sunnah yang baik) kemudian orang setelahnya mengamalkannya, niscaya ditulis

baginya Seumpama pahala Orang yang mengamalkannya, tanpa mengurangi Sesuatu

pun dari pahala mereka, dan barangsiapa yang mensunnahkan/mencetuskan (sanna)

didalam Islam sunnah sayyi'ah (sunnah yang buruk) kemudian orang setelahnya

mengamalkanya, maka ditulis atasnya seumpama dosa orang yang mengamalkannya,

tanpa mengurangi sesuatu pun dari dosa mereka".

[6|Lihat: al-Minhajsyarh Shahih Muslim 7/104| Imam Nawawi

[7] Lihat: al-Majmu syarh al-Muhadzdzab |4/519| Imam an-Nawawi

|8|Lihat: Tahdzibul Asmaa wal Lughaat (3/22 Imam an-Nawawi

|9|Lihat: Qawaidul Ahkaam lil-Imam Izzuddin bin ‘Abdissalam 2/204].

[10] Maksud dari bid'ah yang hakikatnya sunnah yaitu ; karena perkara tersebut tidak

dilakukan pada masa Rasulullah shallallahu 'alayhi wa salam, namun hanya dilakukan

pada masa setelah Rasulullah. Contohnya seperti pelaksanaan shalat tarawih. Shalat

Tawarih adalah perbuatan (sunnah) Rasulullah shallallahu 'alayhi wa sallam, namun

Rasulullah meninggalkannya dan para sahabat juga tidak berjama'ah (shalat tarawih

berkumpul) pada pelaksaan shalat tarawih tersebut, bahkan tidak ada pada masa

Sayyidina Abu Bakar Ash-Shiddiq. Maka, karena tidak ada masa Rasulullah,

pelaksanaan tarawih dengan cara berjama'ah tersebut dinamakan sebagai bid'ah yaitu

ni'amatul bid'ah (sebaik-baiknya bid'ah). Haqiqatnya adalah sunnah, berdasarkan

sabda Nabi tentang sunnah Khulafaur Rasyidin. Didalam Lisanul Arab [ 8/6

disebutkan:

4- - - : 3-2 Jés & J-> , al; uari 4 Juš4-> - - - : Ju: ul; ul : 4 Jar 3

J; a. la & Jé - 4 , v -> 96° u: *J- 9 × as - 9s

98 -- se- au---! - u>> - Jei & -éu sas e4 - - 4 -, -e

S: 4 ru - S; ele as- : : Ju -- - - - - - - 4 - :

Je as - al-us : -- ru - - 4 : , -!: : ei - -é

s- & G-A :u-l - - - - - - 4 - 4: -:

“Dalam hal itu sungguh dijadikan pahala baginya, dikatakan : “barangsiapa yang

mensunnahkan sunnah hasanah maka baginya pahala dan pahala orang yang

mengamalkannya" dan perkataan kebalikannya adalah : “barangsiapa yang

mensunnahkan sunnah sayyi'ah maka baginya dosa dan dosa orang yang

mengamalkannya", dan itu apabila menyelisihi apa-apa yang Allah dan Rasul-Nya
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perintahkan, juga ia berkata : dan termasuk dari ragam hal ini yaitu ucapan Sayyidina

'Umar radliyallahu 'anh : "ni'matul bid'ah hadzihi (sebaik-baiknya bid'ah adalah ini)",

maka ketika suatu perkara termasuk dari perbuatan-perbuatan baik dan termasuk

dalam perkara yang terpuji maka dinamakan bid'ah dan terpujinya karena Nabi

shallallahu 'alayhi wa sallam tidak mensunnah bagi mereka, sebab beliau hanya

shalat tarawih pada malamnya, kemudian meninggalkannya dan tidak menjaganya

(tidak melanggengkannya), tidak pula mengumpulkan manusia, bahkan tidak ada pada

zaman Abu Bakar, namun Sayyidina 'Umar mengumpulkan manusia pada shalat

tarawih dan mensunnahkan melakukannya maka dari inilah dinamakan sebagai

bid'ah, dan itu pada haqiqatnya adalah sunnah, berdasarkan sabda Nabi shallallahu

'alayhi wa sallam : “hendaklah mengikuti sunnahku dan sunnah khulafaur Rasyidiin

setelahku". |

[11] Misalnya : al-Imam Ayni al-Hanafi didalam Umdatul Qari syarh Shahih Bukhari

[5/230 menjelaskan:

* 4 - 4 J- 4 J-14 & -- e- 3 - Ju : Ae J- : J: : e

uJu- •: S3 u- J3-3.J ol) ua J*3 :4- Ae-3 .u,53 J J*3 .áJSuz Ae-u 'e-3 Je J*3 “-->

&u=} 3i :) 3i 4-J 3i -u&U

“Bid'ah dari segi lughah : setiap sesuatu amalan tanpa contoh sebelumnya.

Sedangkan dari segi syara : mengada-adakan perkara yang tidak ada asal pada

perkara tersebut di masa Rasulullah shallallahu 'alayhi wa sallam, dan itu terbagi

menjadi 2 bagian yaitu : bid'ah dlalalah, itu yang telah kami sebutkan, dan bid'ah

hasanah, yakni suatu perkara yang orang mukmin memandangnya sebagai kebaikan

(hasanah) dan perkara tersebut tidak menyelisihi al-Qur'an atau As-Sunnah atau Atsar

atau jma'.

Berdasarkan definisi ini, setiap perkara yang tidak ada asalnya pada masa Rasulullah

maka itu bid'ah menurut segi syariat, dan berdasarkan segi syariat pula maka bid'ah

terbagi menjadi dua yakni hasanah dan dlalalah. Pada halaman berikutnya 25/37],

Imam al-'Ayni juga menyebutkan :

4 J- 4 & : uk J: -, -es J-14 & - as - -- 4:

- Jai 4. Je) 4u-al 9-3 : S:

“bid'ah yaitu suatu perkara yang tidak ada asalnya pada perkara tersebut didalam al

Qur'an dan As-Sunnah, dan dikatakan : menampakkan sesuatu yang tidak ada pada

masa Rasulullah dan tidak pula pada zaman shahabat radliyallahu ta'alaa 'anhum".

Berdasarkan definisi yang berbeda ini (qil), yang mana lebih longgar dalam

pendefinisiannya yaitu ; jikalau ada asalnya pada zaman Nabi dan zaman sahabat
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4.3.2

maka itu bukan bid'ah, namun apabila tidak ada asalnya pada zaman Nabi dan zaman

sahabat maka itu bid'ah. Jadi, definisi ini menyertakan perbuatan yang ada masa

sahabat sebagai perkara yang bukan bid'ah. Tentu saja hal ini berdasarkan pengertian

sunnah yang umum, bukan yang khusus (Sunnah : Qaul, Fi’il & Taqrir Nabi saja) yaitu

berdasarkan hadits :

: , : , a 2- 6.3 ki, -a: 1-2%. : 1. ..*-2 : . . i. . . . . . 31 . . . , , s 2-312 :

:4> j5 & : ): s-U4-43 : 513 ...u-l:Ju 4:1° 13 ae: 3:4.J &-9 suil°J : :-:

“hendaklah kalian (berpegang) atas sunnahku (Nabi Muhammad) dan sunnah Khulafa'

Ar-Rasyidin al-Mahdiyyin, gigitlah oleh kalian dengan gigi geraham, dan jauhilah oleh

kalian perkar-perkara baru yang diada-adakan, sebab sungguh setiap perkara

muhdats adalah bid'ah dan setiap bid'ah adalah dlalalah" (HR Musnad Ahmad].

0088. Berkenalan Dengan Ulama Wahaby

Oleh Mbah Jenggot

CATATAN IN TIDAK BERMAKSUD MENEBAR KEBENCIAN, NAMUN SEKEDAR

BERTUJUAN AGAR LEBIH MENGENAL SAUDARA KITA DARI GOL WAHABY

Daftar ulama Wahabi:

1 Syaikh Abdul Aziz bin Baz (1330 H-1420H)

2 Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin

3 Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab

4 Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani

5 Syaikh Shalih bin Fauzan

6 Syaikh Muhammad bin Muhammad Dhiyai

7 Syaikh Abdurahman bin Nashir As-Sa'di

8 Syaikh Muqbil bin Hady Al-Wadi'i

9 Syaikh Abul A'ala Maududi al-Hindi

9 Syaikh Salim bin led Al-Hilaly

10 Syaikh Muhammad Taqiyuddin An-Nabhani

11 Syaikh Abdulloh bin Abdurrahman Al Jibrin

12 Syaikh Shalih bin Abdul Aziz As-Sindi

13 Syaikh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali

33 Syaikh MahmudAl-Baghdadi Al-Alusi

34 Syaikh'Abdullah bin Shalfiq Al-Qasimi Azh-Zhafiri

35 Syaikh'Ali bin Yahyabin ‘Ali bin Muhammad Al-'Amiri

36 Ust. Abdul Hakim bin Amir Abdat

37 Ust. Yazid bin Abdul Qadir Jawas

38 Ust. AbuAmr Ahmad

39 Ust. Abu Abdillah Muhammad Syarbini

40 Ust. Dzulqamain Al Makassariy

41 Ust.'Abdul Mu'thi Al-Maidani

42 Ust. Muhammad Abduh Tuasikal

43 Ust. Luqman Ba'abduh

44 Ust. Muhammad Umar AS-SeWed

45 Ust. Abu Mundzir Dzul Akmal

46 Ust. Jafar Salih
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14 Syaikh Abu Karimah Askaribin Jamal Al-Bugisi

15 Syaikh Abu Ishaq AlHuwaini Al-Atsari

16 Syaikh Muhammad Abduh

17 Syaikh Said bin ali Al Wahfal-Qahthoni

18 Syaikh Muhammad Rasyid Ridha

29 Syaikh Muhammad al-Amin Asy-Syinqithi

20 Syaikh Abdul Muhsin bin Hammad Al-Abbad

21 Syaikh Muhammad bin Ibrahim Alu Syaikh

22 Abdurrazzaq'Afifi

23 Syaikh Hamudbin‘Abdullah At-Tuwaijiri

24 Syaikh Muhammad bin Jamil Zainu

25 Syaikh Ali Hasan Al Halaby (1380 H)

26 Syaikh Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam

27 Syaikh Abdullah bin Abdul-Aziz bin ‘Aqil

28 Syaikh Abu Ubaidah Masyhur Hasan Salman

29 Syaikh Ali Mahfuzh

30 Syaikh Muhammad 'Abdussalam

31 Syaikh Nida Abu Ahmad

32 Syaikh Sa'ad Yusuf Abu Aziz

MAJALAH MEREKA

1. assunnah, ini yang pertama

2. al-furqan, ini yang kedua

3. el-fata, ini untuk kalangan remaja

4. al-wildan, ini untuk anak-anak

CIRI BUKU-BUKU MEREKA

47 Ust. Idral Harits

48 Ust. Abu Hamzah Yusuf Al Atsary

49 Ust. Mundzir Abu Ibrahim

50 Ust. Abdurrahman Lombok

51 Ust. Abu Umar Ibrohim

52 Ust. Adib

53 Ust. Nashrullah Abdul Karim, Lc.

54 Ust. Mukhtar

55 Ust. Agus Suady

56 Ust. Abdul Haq

57 Ust. Abdul Jabbar Al-Bantuli

58 Ust. Abu Abdillah Muhammad Higa

59 Ust. Abu Abdil Muhsin Firanda Andirja, Lc.

60 Ust. Abu ‘Ali

61 Ust. Zaid Susanto, Lc.

62 Ust. Arifin Ridin, Lc.

63 Ust. Abdullah Sholeh Ali Hadrami

64 Korma Madinah LB.

5. Aljihad

6. Hmmm...kayaknya banyak tapi gak laku dan sering

disebarkan, yang tahu dibagi-bagi supaya selamat dari

kesalahan, akibat baca buku hasil kitab mereka sendiri dan kitab

ulama yang dirusak.

1. Dari designnya yang khas biasanya ada semacam motif ukiran dalam designnya

tidak ada foto atau gambar, biasanya tulisannya dibuat bagus dan dihiasi motif.

2. Dari pengarangnya, biasanya syekh, Ust., abu..., bin... , al-..., contoh syekh

Nashirudin al-bani, Ust. abu qatadah, syekh abdullah bin baaz, Ust. zaenal abidin,Lc

© 2013 www.piss-ktb.com



273AQIDAH

namun title ini tidak pasti hanya biasanya saja kadang ada juga dari kita seperti Syekh

Hasan ali assaqaf, mufti mekkah madzhab syafi'i.

3. Dari isinya yakni ulama rujukannya, biasanya melibatkan Imam Ibnu Taimiyyah

yang disebut sebagai syaikhul Islam syekh al-bani,syaikh khusaimi, syekh abdullah

bin baaz,

5. Menggunakan kata-kata yang khas seperti: ditakhrij, dishahihkan oleh al-bani.

Ini kumpulan sendiri situs-situs Wahabi

Diantaranya :

* Assunnah.web.id/ (www.salafi.or.id/)

* Al-Manhaj(www.almanhaj.or.id/)

* Muslim.or.id (www.muslim.or.id/)

* Villa Baitullah (www.vbaitullah.or.id/)

* Fatwa Ulama (www.fatwa-ulama.com/)

* Perpus Islam (www.perpustakaan-islam.com/)

* Sholat Kita (www.sholat/-kita.cjb.net/)

* Darel-Iman Padang (www.dareliman.or.id)

Situs Para Ustadz Wahabi :

1.http://abusalma.co.cc/ (Ust. Abu Salma)

2.http://media-ilmu.com/(Ust. Zainal Abidin, Lc)

3.http://abuhaidar.web.id/ (Ust. Abu Haidar)

4.http://ustadzkholid.com/(Ust. Kholid Syamhudi)

5.http://ustadzaris.com/(Ust. Aris Munandar)

6.http://abiubaidah.com/(Ust. Yusuf As Sidawi)

7.http://ahmadsabiq.com/(Ust. Ahmad Sabiq)

8.http://abuzubair.net/(Ust. Abu Zubair, Lc)

* Forum Studi Unand Padang (forum-unand.blogspot.com)

* Daarus Sunnah (www.daarussunnah.co.nr/)

* Tarbiyah Singapore (www.tarbiyah-sg.info/)

* Manhaj.or.id (www.manhaj.or.id/)

* Hakekat Syi’ah Imamiyah (www.hakekat.com/)

* Google As Sunnah (http://google.assunnah.web.id/)

* Feed Situs As Sunnah (http://situs.assunnah.web.id/)

* Forum As Sunnah (http://forum.assunnah.web.id/)

9.http://abumushlih.com/(Ust. Abu Mushlih Ari Wahyudi)

10.tanyajawabagamaislam.blogspot.com/ (Abdullah Roy)

11.http://basweidan.wordpress.com/ (Ust. Basweidan, Lc)

12.http://abu0dihyah.wordpress.com/(Ust. Marwan)

13.http://addariny.wordpress.com/ (Musyaffa Ad-Dariny)

14.ustadzabdulhakim.co.cc (Abdul Hakim bin Amir Abdat)

15.http://noorakhmad.blogspot.com/(Ust. Abu Ali)

CIRI /KELAKUAN WAHABI BIASANYA

Suka memberi gelar yang jelek pada kelompok lain ;

1. NU biasanya disebut sebagai quburiyyin.
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2. PKS dan HTI sering disebut sebagai hizbiyyun atau neo-khowarij.

3. Imam al Ghazali digelari sebagai ahlul bid'ah, Na'udzubillah...

4. Bahkan mereka berani mengkritik Sayyidina Umar al-Faruq.

5. Masih Banyak lagi, termasuk mereka Pemalsuan Kitab2Ulama klasik.

TELAH TERBIT BUKUNYA !!!

Judul: "Pemalsuan Kitab-kitab Ulama Oleh Tangan-tangan Salafy Wahabi"

Mereka Memalsukan Kitab-Kitab Karya Ulama Klasik : Episode Kebohongan

Publik Sekte Salafi Wahabi

Meski ada tantangan Salafi radikal dan juga Wahabisme yang bersifat trans-nasional

dalam beberapa tahun terakhir—masa pasca-Soeharto—tapi Islam washatiyah tidak

tergoyahkan. Walaupun demikian, penguatan dan pemberdayaan Islam washatiyah

Indonesia tetap diperlukan. (Prof. Dr. Azyumardi Azra, M.A., M.Phil., Direktur Sekolah

Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)

“Saya rasa, rumah-rumah setiap muslim perlu dihiasi dengan buku penting seperti ini,

agar anak-anak mereka juga turut membacanya, untuk membentengi mereka dengan

pemahaman yang lurus. Islam adalah agama yang lembut, santun dan penuh kasih

sayang.” (Ust. H. Muhammad Arifin Ilham, Pimpinan Majelis Zikir az-Zikra)

“Saya merinding membaca buku ini, seakan tidak percaya, tapi itulah kenyataannya.

Sebuah realitas tentang Salafi Wahabi yang dikupas secara apik dan rapi dengan

bahasa yang menarik dan enak dibaca.” (Dr. KH. Rohimuddin Nawawi al-Bantani al

Azmatkhan, M.A., Pimpinan Lembaga Dakwah dan Irsyad Dar al-Hasani Cairo, Egypt)

“Buku penting! Itulah kesan pertama setelah saya membaca buku ini. Anda tidak akan

merugi jika memiliki buku langka ini. Karena pengetahuan di dalamnya sangat

berharga. Saya merekomendasikan Anda memiliki buku ini!” (Prof. Dr. KH. Hamdani

Anwar, M.A., Guru Besar Fakultas Ushuluddin & Filsafat UIN Jakarta)

“Buku ini sangat dahsyat dan mencengangkan, memuat informasi-informasi penting

dengan kupasan yang akurat dan ilmiah. Umat Islam perlu mengetahuinya untuk

menambah wawasan dan mengenal Islam lebih dalam.” (KH. Wahfiudin, M.B.A., Dai

Nasional).

Harga Rp. 50 ribu. Untuk pembelian bukunya silahkan hubungi:

Kantor Pusat :

Jl. Parangtritis Km. 4,4 Salakan Baru No. 1
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Sewon, Bantul, Yogyakarta

Telp. (0274) 387194, Fax. (0274) 379430

Email : marketing@lkis.co.id (Pemasaran)

Perwakilan Distribusi Jabodetabek :

Jl. Srengseng Sawah No. 21 Rt. 12 Rw. 07

Jagakarsa, Jakarta Selatan

Telp/Fax. (021)7874682

Email : lkis_Jabodetabek@lkis.co.id/ depok_lkis@yahoo.co.id

Agen Distribusi Wilayah Timur:

Graha Sejahtera Residence Blok G-2 Rt. 04 Rw. 09

Jl. Tirtomulyo, Klandungan, Landungsari, Dau, Malang, Jawa Timur

Telp/Fax. (0341)461878

Email : lkis_timur@lkis.co.id/ elkis_timur@yahoo.com

atau juga Pemesanan via ponsel silahkan hubungi : 085878933456

www.facebook.com/photo.php?

fbid=192608224116517&set=at.192608044116535.42863.100001020232489.1000005

04615059&type=1&theater

SEMUANYA ADA di link ini klik :

www.facebook.com/photo.php?

fbid=219892401370912&set=a.157600720933414.37150.100000504615059&type=1&t

heater

TELAH TERBIT BUKUNYA !!!

Judul: "SEJARAH BERDARAH SEKTE SALAFI WAHABI; Mereka Membunuh

Semuanya, Termasuk Para Ulama."

BUKU ini menyingkap hal-hal penting di balik wabah takfîr (pengkafiran), tasyrîk

(pemusyrikan), tabdî’ (pembid’ahan) dan tasykîk (upaya menanamkan keraguan)

terhadap para ulama Alussunnah wal Jamaah yang marak menjamur akhir-akhir ini.

Semuanya disuguhkan secara sistematis namun ringan bagi Anda, di antaranya

tentang:

- Kebenaran 17 (tujuh belas) ramalan Nabi Muhammad SAW. akan kehadiran sekte

Salafi Wahabi berikut ciri-ciri mereka yang terangkum dalam sabda-sabda beliau.
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- Sejarah berdirinya sekte Salafi Wahabi dan kepentingan-kepentingan tersembunyi di

balik pendiriannya.

- Fakta-fakta pembunuhan sepanjang sejarah pendirian sekte Salafi Wahabi.

- Tinjauan kritis terhadap kerancuan konsep dan manhaj Salafi Wahabi berikut

propaganda “Kembali kepada Al-Qur’an dan Sunnah” yang mereka usung.

=================

“SAYA rasa, rumah-rumah setiap muslim perlu dihiasi dengan buku penting seperti ini,

agar anak-anak mereka juga turut membacanya, untuk membentengi mereka dengan

pemahaman yang lurus. Islam adalah agama yang lembut, santun dan penuh kasih

sayang.” (Ust. H. Muhammad Arifin Ilham, Pimpinan Majelis Zikir az-Zikra)

“BUKU ini layak dibaca oleh siapa pun. Saya berharap, setelah membaca buku ini,

seorang muslim meningkat kesadarannya, bertambah kasih-sayangnya, rukun dengan

saudaranya, santun dengan sesama umat, lapang dada dalam menerima perbedaan,

dan adil dalam menyikapi permasalahan.” (KH. Dr. Ma’ruf Amin, M.A., Ketua Majelis

Ulama Indonesia [MUI])

“SAYA sangat bergembira dengan adanya karya ilmiah dari Saudara Syaikh Idahram

ini yang merupakan satu karya penting bagi masyarakat muslim Indonesia. Bisa

dikatakan, belum ditemukan karya setajam ini sebelumnya dalam mengkritisi Salafi

Wahabi.” (Prof. Dr. KH. Said Agil Siraj, M.A., Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul

Ulama [PBNU]).

==================

Kode Buku : PP0108

Judul Buku : SEJARAH BERDARAH SEKTE SALAFI WAHABI; Mereka Membunuh Semuanya, Termasuk Para

Ulama

Penulis: Syaikh Idahram

Kata Pengantar: Prof. Dr. KH. Said Agil Siradj, MA. (Ketua Umum PBNU)

ISBN 10 : 602-8995-00-2

ISBN 13 : 978-602-8995-00-9

Halaman : 278 hlm

Kertas / Ukuran : HVS / 13,5 x 20,5 cm

Cetakan : I, Maret 2011

Katagori : Agama/Sejarah Sekte Salafi Wahabi

Penerbit : PUSTAKA PESANTREN Yogyakarta
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Harga: Rp. 50.000,

Pemesanan bukunya bisa via email : marketing@lkis.co.id/SMS ke 081555726609.

Linknya : www.facebook.com/media/set/?

set=a.106342932743047.4181.100001020232489SELENGKAPNYA di link ini klik :

www.facebook.com/photo.php?

fbid=218278974865588&set=a.157600720933414.37150.100000504615059&type=1&t

heater

=========================

Dan selengkapnya Uraian tentang Wahabi silahkan lihat di link dibawah ini sebagai

berikut:

BUKTI KESESATAN WAHABY DAN HUJJAH ASWAJA TERHADAPNYA (SETIAP

MUSLIM HARUSTAU!!!)

URAIAN LENGKAP, SEMUANYA JUGA BISA DILIHAT DI LINK INI klik :

www.facebook.com/note.php?note_id=10150115186893962

=========================

Hujjah Ahlussunnah Wal Jama'ah Atas Penyimpangan Kaum Wahabiyah

Silahkan beli bukunya, Judul : Hujjah Ahlussunnah Wal Jama'ah Atas

Penyimpangan Kaum Wahabiyah (Pengikut Ibn Taimiyah & Muhammad Ibn

Abdul Wahhab)

* Ukuran : Buku Saku

* Halaman : 24 hlm

* Penerbit: Pustaka Asy'ari Ciputat

* Penerjemah: Tim Penerjemah LKISA (Lembaga Kajian Islam Ahlussunnah Wal Jama'ah)

* Cetakan: I (Pertama), Februari2011

* Harga : @Rp. 15.000 (Lima belas ribu rupiah); sudah termasuk ongkos kirim khusus P. Jawa, untuk luar Jawa

tambah 5.000 (lima ribu rupiah)

Keterangan Lengkapnya klik:

www.facebook.com/album.php?aid=273149&id=351534640896

=========================

Membongkar Radikalisme Sekte Wahabi BUKU INI
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4.3.3

Judul : Radikalisme Sekte Wahabiyah (Mengurai Sejarah Dan Pemikiran Wahabiyah)"edisi revisi"

Penulis: Syekh Fathial Mishrial Azhari

Penerbit: Pustaka Asy’ari

Cetakan : Tahun 2011

Penerjemah: Asyhari Masduqi, MA

Editor: Abu Zahra

Gambar Cover : Saif Abu Naya

Tebal halaman : 236 halaman

Harga: 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) Sudah termasuk ongkos kirim khusus P. Jawa, dan tambah 10.000 untuk

luar P. jawa

Bila anda berminat silahkan hubungi email berikut: aboufaateh@yahoo.com, atau kirim pesan di kotak Facebook :

www.facebook.com/profile.php?id=1789501505

Selengkapnya klik : www.facebook.com/album.php?aid=273138&id=351534640896

Sumber:www.facebook.com/notes/muhammad-itrianto/daftar-ulama-wahabi-bukunya

situs-dan-karakter-wahabi/10150193939368962

0156. Akibat pemahaman ulama yang tidak mengikuti pemahaman

pemimpin itjihad

Dalam tulisan sebelumnya pada http://mutiarazuhud.wordpress.com/2011/11/06/

tawassul-tabarruk-ziarah/ kami telah menguraikan tentang bertawassul (adab berdoa)

dengan bertabarruk dan ziarah kubur. Bertawassul adalah merupakan bagian dari

adab berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Bertawassul adalah jalan kita mendekatkan

diri kepada Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.

Firman Allah ta’ala yang artinya, “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada

Allah dan carilah jalan (washilah) yang mendekatkan diri kepada-Nya, dan berjihadlah

pada jalan-Nya, supaya kamu mendapat keberuntungan” (QS Al Maa’idah [5]:35)”

Bertawassul adalah jalan (washilah) mendekatkan diri kepada-Nya sehingga doa yang

kita panjatkan kepada Allah ta’ala lebih besar kemungkinan terkabulnya. Bertawasul

yang paling mudah adalah dengan sholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu

alaihi wasallam

Anas bin Malik r.a meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam

bersabda: “Tiada doa kecuali terdapat hijab di antaranya dengan di antara langit,

hingga bershalawat atas Nabi shallallahu alaihi wasallam, maka apabila dibacakan

shalawat Nabi, terbukalah hijab dan diterimalah doa tersebut, namun jika tidak
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demikian, kembalilah doa itu kepada pemohonnya“

Rasulullah bersabda “Jika salah seorang di antara kalian berdoa maka hendaknya dia

memulainya dengan memuji dan menyanjung Allah, kemudian dia bershalawat kepada

Nabi -shallallahu alaihi wasallam-, kemudian setelah itu baru dia berdoa

sesukanya.” (HRAhmad, Abu Dawud dan dishahihkan oleh At Tirmidzi)

Bertawassul dikenal dalam bentuk antara lain keutamaan (barokah/berkat) tempat,

waktu maupun derajat (maqom) kedekatan seseorang dengan Allah ta’ala

Keutamaan (barokah/berkat) tempat contohnya Raudoh, Multazam, Maqam (tempat)

Ibrahim as, Hijr Ismail a.s dll

Keutamaan (barokah/berkat) waktu contohnya 1/3 malam terakhir, wukuf di Arafah,

ketika waktu sujud dll

Keutamaan (barokah/berkat) derajat (maqom) kedekatan seseorang dengan Allah

ta’ala pada hakikatnya adalah penghormatan, pengakuan keutamaan derajat mereka

(yang ditawasulkan) di sisi Allah Azza wa Jalla dan rasa syukur kita akan peran

mereka menyiarkan agama Islam sehingga kita dapat mendapatkan ni’mat Iman dan

ni’mat Islam.

Sebaiknyalah kita ingat bahwa mereka berziarah dan bertabarruk bukan meminta

pertolongan kepada arwah, namun mereka meminta pertolongan kepada Allah ta'ala

dengan perantaraan (washilah) barokah (berkat) keutamaan mereka disisiNya.

Silahkan baca uraian kami selengkapnya pada http://

mutiarazuhud.wordpress.com/2011/10/06/melalui-hambanya/ dan http://

mutiarazuhud.wordpress.com/2011/10/06/2011/10/11/tawassul-dan-tabarruk/

Salah satu contoh ulama yang tidak lagi mengikuti pemimpin ijtihad kaum muslim

(Imam Mujtahid) alias Imam Mazhab adalah ulama Ibnu Taimiyah.

Dalam kitab Minhaju As-sunnah Ibnu Taimiyah mengeluarkan fatwa yang bunyinya

demikian: “Semua hadist yang berasal dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam tentang

ziarah kubur Nabi Shallallahu alaihi wasallam adalah dhoif [lemah] dan ja’li [bikinan]”.

Lihat Minhaju As-sunnah, Juz 2, Halaman 441.

Sementara Asqalani yang menukil dari Ibnu Taimiyah menceritakan bahwa tidak ada

alasan sama sekali untuk berziarah ke makam para wali dan ulama meskipun ziarah

ke makam Nabi Shallallahu alaihi wasallam sekalipun. Dan Ibnu Taimiyah secara

mutlaq telah mengharamkan perbuatan itu. Apakah itu dilakukan untuk tujuan ziarah

ataupun ziarah itu dilaksanakan bersamaan dengan ibadah haji. Lihat kitab Irsyadu

As-sari, Juz 2, Halaman 329.

Lebih jelas lagi, coba kita lihat kitab karangan Ibnu Taimiyah yang berjudul Attawassul
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wal Wasilah, Halaman 72. Ia berfatwa bahwa: “Semua Hadist-hadist yang berkenaan

dengan ziarah kubur nabi Shallallahu alaihi wasallam adalah dhoif dan tidak bisa

dijadikan pegangan. Oleh karena itu para perawi hadist-hadist dan sunan sahih sama

sekali tidak ada yang menukil hadist tentang halalnya ziarah kubur nabi Shallallahu

alaihi wasallam. Kalaupun ada yang menukil maka yang dia nukil adalah hadist dhoif”.

Lihat kitab Attawassul wal Wasilah, Halaman 72.

Sementara di lain tempat dalam kitab yang sama, Ibnu Taimiyah juga berkata: “Semua

hadist yang berkenaan dengan ziarah kubur nabi Shallallahu alaihi wasallam adalah

lemah bahkan bohong semata”. Lihat kitab Attawassul wal Wasilah, Halaman 156.

Kemudian salah satu pengikut Ibnu Taimiyah yakni Abdul Aziz Bin Baz berusaha

“memperbaiki” fatwa Ibnu Taimiyah. Beliau mengatakan bahwa ziarah kubur nabi

shallallahu alaihi wasallam dan para ulama itu mustahab hukumnya akan tetapi jangan

diniatkan untuk berziarah sebab kalau bepergian itu diniatkan untuk ziarah maka

hukumnya adalah bid’ah.

Disini Bin Baz itu berkilah dengan menukil sabda Nabi shallallahu alaihi wasallam:

“Ziarahlah kalian ke tempat-tempat kubur sehingga engkau teringat akan hari akhir”.

“Akan tetapi (lanjutan ini adalah perkataan bin Baz), bila diniatkan untuk semata-mata

ziarah kubur maka hukumnya tidak boleh”. Lihat kitab Majmu’u Fatawa bin Baz, Juz 2,

Halaman 754 dan 755.

Begitu pula dari kumpulan fatwa-fatwa mereka yang dikenal dengan nama Allajnah

Addaimah Lilbuhust Alalamiyah wal Ifta, Nomor Fatwa 423, juga mengeluarkan fatwa

yang sama.

Bin Baz telah menyadari memang ada hadits yang menganjurkan ziarah kubur

sehingga beliau terpaksa “mengkoreksi” ulama teladannya walaupun pada akhirnya

fatwa beliau bersifat ambigu.

Pada mulanya dulu Nabi shallallahu ‘alaihi wasalam melarang ziarah kubur, kemudian

beliau membolehkannya dengan sabdanya yang artinya: “Dahulu saya telah melarang

kalian ziarah kubur, maka (kini) ziarahlah kalian padanya karena sesungguhnya itu

mengingatkan kematian.” (HR Muslim 977, At-Tirmidzi 1054, At-Thayalisi 807, Ibnu

Hibban 3168, Al-Hakim 12/375, Abu Daud 3235, dan Ahmad 5/359).

Dan dalam riwayat yang lain yangartinya: ”…maka (kini) ziarahlah kalian padanya

karena sesungguhnya (ziarah kubur) itu menzuhudkan (menjauhkan diri dari

kecintaan) terhadap dunia dan mengingatkan akhirat.” (HR Ibnu Majah dalam

sunannya, nomor 1571).

Hadits-hadits tentang ziarah kubur itu diriwayatkan dalam kitab Shahihain —Al

Bukhari dan Muslim—, Sunan At-Tirmidzi dan lainnya. Keseluruhan hadits-hadits
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tersebut ada di kitab Misykatul Mashabih 1/154.

Ibnu Hajar al Haytami (W 974 H) dalam karyanya Hasyiyah al Idlah fi Manasik al Hajj

Wa al ‘Umrah li an-Nawawi, hlm. 214 menyatakan tentang pendapat Ibnu Taimiyah

yang mengingkari kesunnahan safar (perjalanan) untuk ziarah ke makam Rasulullah

shallallahu ‘alaihi wasallam:

“Janganlah tertipu dengan pengingkaran Ibnu Taimiyah terhadap kesunnahan ziarah

ke makam Rasulullah, karena sesungguhnya ia adalah seorang hamba yang

disesatkan oleh Allah seperti dikatakan oleh al ‘Izz ibn Jama’ah. At-Taqiyy as-Subki

dengan panjang lebar juga telah membantahnya dalam sebuah tulisan tersendiri.

Perkataan Ibnu Taimiyah yang berisi celaan dan penghinaan terhadap Rasulullah

Muhammad ini tidaklah aneh karena dia bahkan telah mencaci Allah, Maha Suci Allah

dari perkataan orang-orang kafir dan atheis. Ibnu Taimiyah menisbatkan hal-hal yang

tidak layak bagi Allah, ia menyatakan Allah memiliki arah, tangan, kaki, mata (yang

merupakan anggota badan) dan hal-hal buruk yang lain. Karenanya, Demi Allah ia

telah dikafirkan oleh banyak para ulama, semoga Allah memperlakukannya dengan

kedilan-Nya dan tidak menolong pengikutnya yang mendukung dusta-dusta yang

dilakukan Ibnu Taimiyah terhadap Syari’at Allah yang mulia ini”.

Pengingkaran sunnah Rasulullah akan ziarah kubur adalah dikarenakan ulama

mereka lebih bersandar kepada belajar sendiri (otodidak) dengan muthola’ah

(menelaah kitab). Penelaahan kitab diperparah dengan pemahaman bersandarkan

pada akal pikiran mereka sendiri, mempergunakan metodologi “terjemahkan saja”

hanya memandang dari sudut bahasa (lughat) dan istilah (terminologis) namun kurang

memperhatikan nahwu, shorof, balaghoh, makna majaz, dll. Mereka memahami

secara dzahir, harfiah, apa yang tertulis atau apa yang tampak saja.

Para ulama menyampaikan ilmu agama tidak diambil dari “Muthola’ah” (menelaah

kitab) semata dengan mengesampingkan “Talaqqi” (mengaji) kepada Ahl Al Ma’rifah

Wa Al Tsiqoh (ahli pengetahuan khushush dan dapat dipercaya) dikarenakan

terkadang dalam beberapa kitab terjadi “penyusupan” dan “pendustaan” atas nama

agama atau terjadi pemahaman yang berbeda dengan pengertian para “salaf” maupun

“kholaf” sebagaimana mereka (para ulama) saling memberi dan menerima ilmu agama

dari satu generasi ke generasi lainnya maka pemahaman yang berbeda dengan ulama

salaf maupun kholaf itu dapat berakibat kepada pelaksanaan “Ibadah fasidah” (ibadah

yang rusak) atau dapat menjerumuskan kedalam “Tasybihillah

Bikholqihi” (penyerupaan Allah dengan makhluq Nya) atau implikasi negative lainnya.

Kita sudah paham bahwa Ibnu Taimiyah pernah terjerumus ke dalam “Tasybihillah

Bikholqihi” (penyerupaan Allah dengan makhluq Nya) karena menelaah kitab

berdasarkan akal pikiran dia sendiri. Namun sebelum dia wafat, dia sempat bertobat

akan kesalahpahamannya. http://mutiarazuhud.files.wordpress.com/2010/04/
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taimiyahtobat.pdf

Penjelasan keterjerumusan beliau ke dalam “Tasybihillah Bikholqihi” dijelaskan dalam

http://mutiarazuhud.files.wordpress.com/2010/02/ahlussunnahbantahtaimiyah.pdf

Selain berakibat “Tasybihillah Bikholqihi” (penyerupaan Allah dengan makhluq Nya)

adalah pelaksanaan “Ibadah fasidah” (ibadah yang rusak) atau ibadah yang

kehilangan ruhnya atau aspek bathin.

Akibat pemahaman ulama-ulama yang bersandar kepada belajar sendiri (otodidak)

dengan muthola’ah (menelaah kitab) dan metodologi terjemahkan saja mengakibatkan

umat muslim kehilangan ruh ibadah atau aspek bathin dari ziarah kubur.

Mereka yang melakukan ziarah kubur tidak lagi meyakini bahwa ahli kubur dapat

melihat siapa yang menziarahi mereka. Sehingga berakibat mereka tidak lagi beradab

ketika melakukan ziarah kubur. Contohnya apa yang berlangsung pada ziarah kubur

Rasulullah, umumnya adab mereka tidak menampakkan bahwa mereka sedang dilihat

oleh Rasulullah shallallahu alihi wasallam. Mereka berdesak-desakkan, tidak

mengalah atau mereka tidak menampakkan bahwa mereka bersaudara sesama

muslim. Mereka melakukan semua itu adalah atas ketidak-pahaman bahwa Rasulullah

melihat mereka yang menziarahi kuburnya.

Mereka yang disisiNya walaupun telah wafat mereka hidup sebagaimana para

Syuhada

Firman Allah t’ala yang artinya,

”Dan janganlah kamu mengatakan terhadap orang-orang yang gugur di jalan Allah

(syuhada), (bahwa mereka itu) mati; bahkan (sebenarnya) mereka itu hidup, tetapi

kamu tidak menyadarinya.” (QS Al Baqarah [2]: 154)

”Janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah (syuhada) itu

mati; bahkan mereka itu hidup disisi Tuhannya dengan mendapat rezki.” (QS Ali Imran

[3]: 169)

Rasulullah bersabda, “sebagaimana engkau tidur begitupulah engkau mati, dan

sebagaimana engkau bangun (dari tidur) begitupulah engkau dibangkitkan (dari alam

kubur)”. Dalam riwayat lain, Rasulullah ditanya, “apakah penduduk surga itu tidur?,

Nabi menjawab tidak, karena tidur temannya mati dan tidak ada kematian dalam

surga”.

Rasulullah shallallahu alaihi wasallam telah membukakan kepada kita salah satu sisi

tabir kematian. Bahwasanya tidur dan mati

memiliki kesamaan, ia adalah saudara yang sulit dibedakan kecuali dalam hal yang

© 2013 www.piss-ktb.com



283AQIDAH

khusus, bahwa tidur adalah mati kecil dan mati adalah tidur besar. Ruh orang tidur dan

ruh orang mati semuanya ada dalam genggaman Allah Subhanahu wa Ta’ala,

Dialah Yang Maha berkehendak siapa yang ditahan jiwanya dan siapa yang akan

dilepaskannya.

Ibnu Zaid berkata, “Mati adalah wafat dan tidurjuga adalah wafat”.

Al-Qurtubi dalam at-Tadzkirah mengenai hadis kematian dari syeikhnya mengatakan:

“Kematian bukanlah ketiadaan yang murni, namun kematian merupakan perpindahan

dari satu keadaan kepada keadaan lain.”

Salah satu cara Allah Azza wa Jalla mempertemukan antara yang masih hidup

dengan mereka disisiNya adalah ketika tidur (melalui mimpi)

Abdullah Ibnu Abbas r.a. pernah berkata, “ruh orang tidur dan ruh orang mati bisa

bertemu diwaktu tidur dan saling berkenalan sesuai kehendak Allah Subhanahu wa

Ta’ala kepadanya, karena Allah Subhanahu wa Ta’ala yang menggenggam ruh

manusia pada dua keadaan, pada keadaan tidur dan pada keadaan matinya.”

Rasulullah bersabda,

إن
و
اهللا حمدت

خيرا وجدت
فإن

عليّ
أعمالكم

تعرض ,
لكم

ويحدث تحدثون
لكم خير

ومماتي
لكم خير حياتي

لكم
اهللا

استغفرت شرا .وجدت

“Hidupku lebih baik buat kalian dan matiku lebih baik buat kalian. Kalian bercakap

cakap dan mendengarkan percakapan. Amal perbuatan kalian disampaikan kepadaku.

Jika aku menemukan kebaikan maka aku memuji Allah. Namun jika menemukan

keburukan aku memohonkan ampunan kepada Allah buat kalian.” (Hadits ini

diriwayatkan oelh Al Hafidh Isma’il al Qaadli pada Juz’u al Shalaati ‘ala al Nabiyi

Shallalahu alaihi wasallam. Al Haitsami menyebutkannya dalam Majma’u al Zawaaid

dan mengkategorikannya sebagai hadits shahih dengan komentarnya : hadits

diriwayatkan oleh Al Bazzaar dan para perawinya sesuai dengan kriteria hadits

shahih)

Ummul mu’minin ‘Aisyah berkata, “Saya masuk ke dalam rumahku di mana Rasulullah

dikubur di dalamnya dan saya melepas baju saya. Saya berkata mereka berdua

adalah suami dan ayahku. Ketika Umar dikubur bersama mereka, saya tidak masuk

ke rumah kecuali dengan busana tertutup rapat karena malu kepada ‘Umar”. (HR

Ahmad).

Al Hafidh Al Haitsami menyatakan, “Para perawi atsar di atas Btu sesuai dengan

kriteria perawi hadits shahih ( Majma’ul Zawaaid vol 8 hlm. 26 ). Al Hakim

meriwayatkanya dalam Al Mustadrok dan mengatakan atsar ini shahih sesuai kriteria
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yang ditetapkan Bukhari dan Muslim. Adz Dzahabi sama sekali tidak mengkritiknya.

(Majma'ul Zawaid Vol. 4 hal. 7).

‘Aisyah tidak melepaskan baju dengan tanpa tujuan, justru ia mengetahui bahwa Nabi

dan kedua sahabatnya mengetahui siapakah yang orang yang berada didekat kuburan

mereka.

Nabi Shallallahu alaihi WaSallam bersabda:

(es: - ale 2,3 - S. Aule -!>: *i : ; Jr, w)

"Tidak seorangpun yang mengunjungi kuburan saudaranya dan duduk kepadanya

(untuk mendoakannya) kecuali dia merasa bahagia dan menemaninya hingga dia

berdiri meninggalkan kuburan itu." (HR. Ibnu Abu Dunya dari Aisyah dalam kitab Al

Qubür).

Nabi Shallallahu alaihi WaSallam bersabda:

(89-l le >: ; Sl le - u4 &, & se-3.J - xi - - - -)

"Tidak seorang pun melewati kuburan saudaranya yang mukmin yang dia kenal

selama hidup di dunia, lalu orang yang lewat itu mengucapkan salam untuknya,

kecuali dia mengetahuinya dan menjawab salamnya itu." (Hadis Shahih riwayat Ibnu

Abdul Bar dari Ibnu Abbas di dalam kitab Al-Istidzkar dan At-Tamhid).

Nabi Shallallahu alaihi WaSallam bersabda:

S :u :Be us : 9éeb b,- , 9set -!>S :ues &,é e 2, Suel 9

u:- u5 -&-4 - -4-5)

“Sesungguhnya perbuatan kalian diperlihatkan kepada karib-kerabat dan keluarga

kalian yang telah meninggal dunia. Jika perbuatan kalian baik, maka mereka

mendapatkan kabar gembira, namun jika Selain daripada itu, maka mereka berkata:

"Ya Allah, janganlah engkau matikan mereka sampai Engkau memberikan hidayah

kepada mereka seperti engkau memberikan hidayah kepada kami." (HR Ahmad

dalam musnadnya).

Begitupula, dapat kita saksikan segelintir umat Islam ketika di Baitullah, Makkah al

Mukaromah masih saja mereka memperlihatkan adab bahwa mereka tidak merasa

sedang diawasi/dilihat oleh Allah Azza Wa Jalla. Mereka berdesak-desakkan, tidak

mengalah dan tidak menampakkan bahwa mereka bersaudara sesama muslim. Hal ini

diakibatkan ulama tidak lagi menyampaikan tentang tasawuf atau tentang ihsan atau

tentang akhlak. Sejak dahulu kala di perguruan-perguran tinggi Islam, pelajaran

tentang tasawuf adalah tentang akhlak atau tentang ihsan. Tasawuf adalah jalan untuk
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mencapai muslim yang ihsan

Muslim yang Ihsan atau muslim yang sholeh hanya ada dua kondisi. Kondisi minimum

adalah mereka yang selalu merasa diawasi oleh Allah Azza Wa Jalla dan kondisi

terbaik adalah mereka yang dapat melihat Allah ta'ala dengan hati.

41; 4: ; : N 3 u: ; u:u : Si Jé öu-N u J.J., Jé

Lalu dia bertanya lagi, Wahai Rasulullah, apakah ihsan itu?' Beliau menjawab, “Kamu

takut (takhsya / khasyyah) kepada Allah seakan-akan kamu melihat-Nya, maka jika

kamu tidak melihat-Nya maka sesungguhnya Dia melihatmu. (HR Muslim 11) Link.

http://WWWindoGuran.Com/index.php?

surano=2&ayatno=3&action=display&Option=com_muslim

Imam Sayyidina Ali r.a. pernah ditanya oleh seorang sahabatnya bernama Zi'lib Al

Yamani,

"Apakah Anda pernah melihat Tuhan?"

Beliau menjawab, “Bagaimana saya menyembah yang tidak pernah saya lihat?"

“Bagaimana Anda melihat-Nya?"tanyanya kembali.

Sayyidina Alira menjawab “Dia tak bisa dilihat oleh mata dengan pandangan manusia

yang kasat, tetapi bisa dilihat oleh hati"

Mereka yang telah dapat melihat Allah ta'ala dengan hati adalah mereka yang telah

berma'rifat atau mereka yang telah memperjalankan dirinya (suluk) hingga sampai

(wushul) kepada Allah ta'ala. Mereka adalah yang menjalankan tasawuf yakni mereka

yang setelah menjalankan syariat kemudian meneruskan kepada tharikat, hakikat

hingga berma'rifat

Nasihat Imam Syafi'i - rahimahullah,

- 4-14 - ge' - - : - :

3-la: Jé-M: -: J;&- La: "J: 4-l° 3- JJ U4:

Berusahalah engkau menjadi seorang yang mempelajari ilmu fiqih (perkara Syariat)

dan juga menjalani tasawuf (thariqat, hakikat dan ma'rifat), dan janganlah kau hanya

mengambil salah satunya.

Sesungguhnya demi Allah saya benar-benar ingin memberikan nasehat padamu.

Orang yang hanya mempelajari ilmu fiqih tapi tidak mahu menjalani tasawuf maka

hatinya tidak dapat merasakan kelezatan takwa. Sedangkan orang yang hanya
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menjalani tasawuf tapi tidak mau mempelajari ilmu fiqih, maka bagaimana bisa dia

menjadi baik (muslim yang ihsan) ? [Diwan Al-Imam Asy-Syafi'i, hal. 47]

Nasehat Imam Malik ~rahimahullah

تزندق
فقد يتفقه

لم و تصوف من و

تفسق فقد
يتصوف

لم
و

تفقه من

تخقق فقد بينهما جمع
من و

“Dia yang sedang Tasawuf tanpa mempelajari fikih rusak keimanannya, sementara

dia yang belajar fikih tanpa mengamalkan Tasawuf rusaklah dia . Hanya dia siapa

memadukan keduanya terjamin benar”

Barangsiapa yang merasa diawasi Allah -Maha Agung sifatNya atau mereka yang

dapat melihat Rabb atau muslim yang Ihsan (muslim yang baik, muslim yang sholeh)

–, maka ia mencegah dirinya dari melakukan sesuatu yang dibenciNya, mereka tidak

berdesak-desakan, mereka mau mengalah atau mereka menunjukkan adab atau sikap

bahwa mereka bersaudara sesama muslim. Tidak saja ketika di Baitullah namun

dimanapun mereka berada di muka bumi ini.

Keyakinan dilihat oleh Allah Azza wa Jalla maupun keyakinan dilihat oleh Rasulullah

shallallahu alaihi wasallam tidak lagi timbul pada segelintir umat muslim dikarenakan

pengajaran para ulama yang mengakibat ibadah fasidah (ibadah yang rusak) atau

ibadah yang kehilangan ruhnya atau aspek bathin.

Segelintir kaum muslim, ibadah sholat mereka sekedar upacara keagamaan (ritual)

atau gerakan-gerakan yang bersifat mekanis (amal) yang sesuai syarat dan rukun

rukunnya (ilmu), sebagaimana robot sesuai programnya.

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Sesungguhnya Allah tidak melihat

kepada rupa kalian, tetapi Allah melihat kepada hati kalian.” (HR Muslim)

Tidaklah mereka mencapai sholat yang dikatakan oleh Rasulullah shallallahu alaihi

wasallam bahwa “Ash-shalatul Mi’rajul Mu’minin“, “sholat itu adalah mi’rajnya orang

orang mukmin“. yaitu naiknya jiwa meninggalkan ikatan nafsu yang terdapat dalam

fisik manusia menuju kehadirat Allah

Akibat pemahaman ulama-ulama yang bersandar kepada belajar sendiri (otodidak)

dengan muthola’ah (menelaah kitab) dan metodologi terjemahkan saja mengakibatkan

mereka melakukan upaya pembenaran terhadap apa yang mereka pahami sehingga

mereka pada hakikatnya tidak lagi menyampaikan kebenaran melainkan

memperturutkan keinginan atau hawa nafsu mereka sendiri. Mereka dapat
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mengingkari sunnah Rasulullah karena bagi mereka tidak masuk akal.

Contohnya ulama mereka mengingkari sunnah Rasulullah bahwa, “Barangsiapa yang

shalatnya tidak mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, maka ia tidak bertambah

dari Allah kecuali semakin jauh dariNya” (diriwayatkan oleh ath Thabarani dalam al

Kabir nomor 11025, 11/46). Hal ini telah kami sampaikan dalam tulisan pada http://

mutiarazuhud.wordpress.com/2011/09/22/sebaik-baik-manusia/

Mereka juga mengingkari kebenaran yang tidak masuk akal mereka sehingga mereka

mengakatakan sebagai tahayul atau khurafat.

Dalam upaya mereka melakukan pembenaran terhadap apa yang mereka pahami

mereka mendustakan perkataan ulama yang lain

Imam Malik ra berkata: “Janganlah engkau membawa ilmu (yang kau pelajari) dari ahli

bid’ah; juga dari orang yang tidak engkau ketahui catatan pendidikannya (sanad ilmu);

serta dari orang yang mendustakan perkataan manusia, meskipun dia tidak

mendustakan hadits Rasulullah shallallahu alaihi wasallam“.

Mereka yang tanpa disadari telah menjadi ahli bid’ah telah diuraikan dalam tulisan

padahttp://mutiarazuhud.wordpress.com/2011/11/03/ahli-bidah-sebenarnya/

Sedangkan contoh mereka yang mendustakan perkataan ulama lainnya untuk

membenarkan apa yang mereka pahami dapat ditemukan pada http://

abahnajibril.wordpress.com/2011/04/18/siapa-bilang-ibnu-taimiyyah-4nt1-ziarah-kubur/

Mereka adalah termasuk pengikut Ibnu Taimiyyah dan mereka melakukan upaya

“pembelaan” terhadap ulama mereka. Mereka menyampaikan dalam tulisan mereka

bahwa Imam Malik dan para Imam lainnya sangat tidak suka apabila ada yang berkata

: “Saya berziarah kemakam Nabi”

Hal tersebut serupa dengan pendapat Ibnu Taimiyah di dalam kitab Majmu’ Fatawa

Ibnu Taimiyah juz 27 hal. 111-112 sangat mengandalkan ungkapan Imam Malik ra

untuk melarang menziarahi Rasulullah.

Ibnu Taimiyah berkata yang artinya,

“… bahkan Imam Malik dan yang lainnya membenci kata-kata, ‘Aku menziarahi kubur

Nabi Shallallahu alaihi wasallam’ sedang Imam Malik adalah orang paling alim dalam

bab ini, dan penduduk Madinah adalah paling alimnya wilayah dalam bab ini, dan

Imam Malik adalah imamnya penduduk Madinah. Seandainya terdapat sunnah dalam

hal ini dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. yang di dalamnya terdapat lafaz

‘menziarahi kuburnya’, niscaya tidak akan tersembunyi (tidak diketahui) hal itu oleh

para ulama ahli Madinah dan penduduk sekitar makam beliau–demi bapak dan ibuku

.“
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Imam Malik radengan perkataannya “aku membenci kata-kata, “Aku menziarahi kubur

Nabi Shallallahu alaihi wasallam’ “ tidak bermaksud mengingkari Sunnah Rasulullah

tentang ziarah kubur.

Imam Malik ra termasuk yang dapat meyakini bahwa Rasulullah walaupun secara

dzahir telah wafat namun beliau hidup sehingga beliau tidak menyukai perkataan

“menziarahi kubur Rasulullah”. Beliau lebih baik mengatakannya dengan “menziarahi

Rasulullah” atau "mendatangi Rasulullah"

Imam Malik adalah orang yang sangat memuliakan Rasulullah shallallahu alaihi

wasallam, sampai-sampai ia enggan naik kendaraan di kota Madinah karena

menyadari bahwa tubuh Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dikubur di tanah

Madinah, sebagaimana ia nyatakan, “Aku malu kepada Allah ta’ala untuk menginjak

tanah yang di dalamnya ada Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dengan kaki

hewan (kendaraan)” (lihat Syarh Fath al-Qadir, Muhammad bin Abdul Wahid As

Saywasi, wafat 681 H., Darul Fikr, Beirut, juz 3, hal. 180).

Bagaimana mungkin sikap yang sungguh luar biasa itu dalam memuliakan jasad

Rasulullah shallallahu alaihi wasallam seperti menganggap seolah beliau masih hidup,

membuatnya benci kepada orang yang ingin menziarahi makam Rasulullah shallallahu

alaihi wasallam ? Sungguh ini adalah sebuah pemahaman yang keliru.

Imam Ibnu Hajar al-Asqallani, di dalam kitab Fathul-Bari juz 3 hal. 66, menjelaskan,

bahwa Imam Malik membenci ucapan “aku menziarahi kubur Nabi shallallahu alaihi

wasallam.” adalah karena semata-mata dari sisi adab, bukan karena membenci

amalan ziarah kuburnya. Hal tersebut dijelaskan oleh para muhaqqiq (ulama khusus)

mazhabnya. Dan ziarah kubur Rasulullah shallallahu alaihi wasallam adalah termasuk

amalan yang paling afdhal dan pensyari’atannya jelas, dan hal itu merupzkan ijma’

para ulama.

Oleh karenanyalah sebaiknya jangan mengikuti pemahaman ulama yang banyak

kesalahannya yang dibuktikan dengan banyak ulama lain yang menyanggah atau

membantah pendapat ulama tersebut. Jangan beralasan dengan “ambil yang baik dan

buang yang buruk” karena pada hakikatnya mereka tidak dalam pemeliharaan Allah

subhanahu wa ta’ala terhadap orang-orang sholeh. Bagaimana yang dimaksud

pemilharaan Allah subhanahu wa ta’ala terhadap orang-orang sholeh telah kami

uraikan dalam tulisan pada http://mutiarazuhud.wordpress.com/2011/11/05/

meluncurnya-anak-panah/

Sekali lagi kami mengingatkan marilah kita ikuti pemahaman pemimpin ijtihad kaum

muslim (Imam Mujtahid / Imam Mazhab) dan penjelasan para pengikut Imam Mazhab

sambil merujuk darimana mereka mengambil yaitu Al Quran dan as Sunnah

Wassalam
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4.3.4

Zon di Jonggol, Kab Bogor 16830

0295. Cerita bid'ah di dusun kami

Kang Hanif, seorang anggota Ansor, telah lama didaulat masyarakat di desa untuk

memangku masjid. Semua acara keagamaan dia yang memimpin. Suatu hari ada

seorang berjenggot panjang dan bercelana cingkrang dari sebelah desa menudingnya

sebagai pelaku bid’ah, churafat, takhayul, bahkan syirik.

“Mas, sampean jangan terus-terusan menyesatkan umat. Tahlilan, sholawatan,

yasinan, manaqiban, bermaaf-maafan sebelum memasuki Ramadhan, itu bid’ah.

Apalagi mendoakan mayit, tawasul atau ngirim pahala untuk orang sudah mati. Doa itu

tidak sampai, bahkan merusak iman. Musyrik hukumnya,” kata orang tersebut dengan

gaya sok paling Islam dan paling benar. Kang Hanif hanya diam saja. Ia sudah

beberapa kali menghadapi orang begitu yang biasanya hanya bermodal “ngeyel”

dengan ilmu agama yg jauh dari memadai. Persis seperti anak kecil baru belajar

karate, yang baru tahu satu dua jurus saja lagak lakunya belagu. Walau kang Hanif

telah 9 tahun mengaji di pesantren Tambak Beras dan paham betul dasar-dasar

amaliyah itu, ia tetap tak membantah dan membiarkan orang itu terus menudingnya.

“Percuma saja membantah orang itu. Hatinya tertutup jenggotnya. Mata hatinya tak

seterbuka mata kakinya,” batin kang Hanif. Beberapa waktu kemudian ayah orang

yang berjenggot dan bercelana cingkrang itu meninggal dunia. Kang Hanif datang

bertakziyah bersama para jamaahnya. Dia lantas berdoa keras di depan mayit si

bapak dan jama’ahnya mengamini.

“Ya Allah, laknatlah mayit ini. Jangan ampuni dosanya. Siksalah dia sepedih

pedihnya. Kumpulkan dia bersama Fir’aun, Qorun dan orang yg Engkau laknati.

Masukkan dia di neraka sedalam-dalamnya, selama-lamanya”. Si jenggot bercelana

cingkrang menghampiri Kang Hanif, bermaksud menghentikan doanya. “Jangan

protes. Katamu doa kepada mayit tidak akan sampai. Santai saja. Tidak ada yg perlu

engkau khawatirkan bukan? Kalau aku sih yakin doaku sampai,” ujar kang Hanif

tenang.

Muka si jenggot bercelana cingkrang pucat. Tak sepatah katapun keluar dari mulutnya

yang biasa menghakimi orang lain

http://www.nu.or.id/page/id/dinamic_detil/8/33237/Humor/

Sebuah_Cerita_tentang_Bid_rsquo_ah_di_Dusun_Kami.html
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4.3.5 0304. MEMBACA QUR`AN DI KUBURAN

Oleh Mbah Jenggot

Pembahasan ini akan mengupas dasar penetapan membaca al-Qur'an atau khusunya

surat Yasin dan tahlil di kuburan sebagaimana yang kerap dilakukan oleh warga

Nahdhiyyin saat berziarah atau nyekar di makam orang tua atau saudara.

Dalam satu haditsnya, Rasulallah bersabda:

آيَةٍأَوْحَرْفٍ كُلِّ بِعَدَدِ لَهُ غُفِرَ س َي
ُ
عِنْدَه أَوْ عِنْدَهُمَا أَ

َ
فـَقَر جُمْعَةٍ وَالِدَيْهِكُلَّ قـَبـْرَ مَنْزَارَ

“Barangsiapa berziarah ke kuburan kedua orang tuanya setiap Jum’at lalu

membacakan di sisinya Surat Yasin, niscaya akan diampuni sebanyak jumlah ayat

dan huruf yang dibaca.”

Hadits riwayat Ibnu ‘Adi dari Abu Bakar ini masih diperselisihkan para pakar ahli

hadits. Al-Hafizh Ibnul Jauzi menilainya maudhu’, sementara ulama lain mengatakan

hanya dha‘if[1]seperti al-Hafizh as-Suyuthi dan lain-lain.

Berangkat dari pendapat yang terakhir ini sebagian ulama fiqh mengamalkannya

sebagai fadha’ilul ‘amal. Andai hadits tersebut berstatus sangat dha‘if pun, juga masih

bisa diamalkan dalam fadha’il karena banyaknya riwayat-riwayat hadits tentang ziarah

makam kedua orang tua setiap Jum’at, seperti riwayat at-Tirmidzi dan ath-Thabarani

(lihat al-Jami’ ash-Shaghir dan Faidhul Qadir hadits no. 8718 dan Bujairami ‘ala al

Khathib bab ‘Jenazah’).

Imam ath-Thabari, sebagaimana keterangan di atas mengatakan bahwa membaca

surat Yasin di samping orang yang telah meninggal adalah legal. Dan membaca surat

Yasin saat berziarah adalah termasuk dari membaca di samping orang yang telah

meninggal.

Dalil disunahkan membaca Al-Qur’an di kuburan memang tidak ada yang shahih dari

Rasulallah, semuanya berkisar dha‘if seperti yang dijelaskan al-Mubarakfuri dalam

kitab Tuhfah al-Ahwadzi Syarah Sunan at-Tirmidzi [pembahasan shadaqah pada

mayit]. Namun, bukan berarti hadits dha‘if tersebut tidak boleh diamalkan dalam

fadha’il, apalagi hadits-hadits di atas dikuatkan pendapat para ulama, seperti riwayat

al-Marwazi dari Ahmad bin Hanbal, beliau mengatakan: “Bila kalian masuk ke dalam

taman makam (kuburan), maka bacalah al-Fatihah, Surat Ikhlash dan al

Mu’awwidzatain! Jadikanlah pahalanya untuk mayit-mayit kuburan tersebut, karena

sungguh pahalanya sampai kepada mereka.”[2]

Seperti juga riwayat Abu Hurairah, bahwa Rasulallah mengatakan: “Siapa saja yang

masuk kuburan kemudian membaca al-Fatihah, al-Ikhlash dan at-Takatsur dan lalu

berdoa: ’Aku jadikan pahala kalam-Mu yang telah aku baca untuk penduduk kuburan
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muslimin dan muslimat.’ Maka mereka (ahli kubur) akan memintakan syafa’at kepada

Allah untuk orang tersebut.’”[3]

Syaikh Abdul Wahhab As-Sya’rani dalam Mukhtasar Tadzkirah al-Qurthubi (hal-25)

bercerita tentang Imam Ahmad bin Hanbal yang berkata “Jika kalian masuk ke

kuburan, maka bacalah surat al-Fatihah, al-Mu’awwidzatain dan Qulhuwallahu Ahad

(surat al-Ikhlash) dan jadikankanlah pahalanya untuk penghuni kuburan tersebut,

karena sesungguhnya pahala (bacaan al-Qur’an) bisa sampai kepada mereka”.

Memang, sebelumnya Imam Ahmad pernah mengingkari ketetapan hukum yang

menyatakan bahwa pahala bisa sampai kepada mayit, namun setelah beliau

menerima cerita dari orang-orang yang tsiqah (kredibel dalam riwayat hadits) tentang

Sayyidina Abdullah bin Umar bin Khaththab[4] yang pernah berwasiyat supaya nanti

setelah wafat untuk di bacakan surat al-Fatihah dan akhir surat al-Baqarah dibagian

arah kepalanya, maka kemudian Imam Ahmad menarik pendapatnya tersebut.

Begitu juga dengan Syaikh Izzuddin bin Abdissalam yang pernah ingkar terhadap

ketetapan hukum tersebut. Ketika beliau wafat, sebagian dari muridnya ada yang

bermimpi bertemu beliau dan bertanya mengenai masalah kirim pahala kepada mayit

dan di jawab bahwa beliau kini telah menarik pendapatnya setelah mengetahui sendiri

ternyata pahala bisa sampai (kepada mayit) saat beliau dalam alam kubur.

Dalam kitab at-Tahdzir 'an al-Ightirar bima ja'a fi kitab al-Hiwar hal. 82 di jelaskan

bahwa Ibnu Taimiyyah juga mendukung Imam Ahmad dalam mencetuskan legalnya

membaca al-Qur'an di samping makam. Bahkan Ibnu Qayyim juga mendukung dan

dalam kitabnya ar-Ruh hal. 10, menuturkan tentang segolongan ulama salaf yang

berwasiyat supaya di bacakan al-Qur'an setelah mereka di makamkan.

Ibnu Muflih dalam al-Furu' (II/304) mengatakan, "Tidak makruh membaca (al-Qur'an)

di samping makam atau di dalam kuburan. Ketetapan ini di pilih oleh Abu Bakar, al

Qadli dan segolongan ulama dan ini adalah ketetapan madzhab serta di amalkan oleh

masyayikh madzhab Hanafiyyah. Sebagian mengatakan mubah dan sebagian

mengatakan sunat". Ibnu Tamim juga berkata, "Ketetapan ini seperti salam (kepada

ahli kubur), dzikir, berdo'a dan istighfar". Dan pernyataan Ibnu Tamim tersebut sangat

mendukung pembacaan ratib tahlil di samping makam yang memang isi dari ratib

tersebut adalah bacaan al-Qur'an, dzikir, istighfar dan shalawat.

Ar-Rafi’i menuturkan bahwa Abu Thayyib ditanya tentang mengkhatamkan Al-Qur’an

dalam kuburan. Beliau menjawab: “Pahalanya untuk pembacanya, sedangkan si mayit

seperti orang yang hadir (dalam majelis pembacaan Al-Qur’an) yang diharapkan juga

mendapat rahmat dan barakah. Oleh karena itu, disunahkan membaca Al-Qur’an di

dalam kuburan.”[5] Apalagi berdoa (dalil berdoa dalam kuburan shahih) lebih

mustajabah ketika dilakukan setelah membaca Al-Qur’an.[6]

=================================

© 2013 www.piss-ktb.com



292 PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB

4.3.6

[1] Faidh al-Qadir juz 6 hlm. 172.

|2| Hujjah Ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah hlm.15, Tanah al-Thalibin juz 2hlm.162

|3|Hujjah Ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah hlm.16

|4| Riwayat wasiyat Abdullah bin Umar tersebut adalah shahih. Lihat kitab Manhaj as

Salafhlm. 385

[5| Syarh al-Wajiz juz 5 hlm. 249.

[6|Hujjah Ahl as-Sunnah wa al-Jama'ah hlm. 14.

0413. Kami sampaikan berlandaskan persaudaraan sesama muslim

Sebagaimana yang telah kami sampaikan dalam tulisan sebelumnya pada http://

mutiarazuhud.wordpress.com/2011/11/07/akibat-tidak-bermazhab/ bahwa dua

kemungkinan besar akibat negative jika mengikuti akal pikiran sendiri bersandarkan

kepada muthola'ah (menelaah kitab) adalah

1. Ibadah fasidah (ibadah yang rusak), ibadah yang kehilangan ruhnya atau

aspek bathin

2. Tasybihillah Bikholdihi, penyerupaan Allah dengan makhluq Nya

Para ulama yang mereka ikuti pada mulanya umumnya bermazhab Imam Ahmad bin

Hambal namun pada akhirnya ulama mereka mengikuti akal pikiran mereka sendiri

karena bersandarkan kepada muthola'ah (menelaah kitab) daripada talaqqi (mengaji)

kepada para ulama yang bermazhab atau ulama yang bersanad ilmu yang

tersambung kepada lisannya Sayyidina Muhammad Shallallahu alaihi Wasallam.

Contoh uraian mereka semula bermazhab dalam tulisan pada http://ashhabur

royi.blogspot.com/2011/02/upaya-menetralkan-suntikan-racun.html

:k k:k k:k :k k:k k:k

awal kutipan

sue, ee & -,- au, suie -la

J- G - aw) - J : -- A- uu-l vue u: * 4 - J-s

* -uu: * 4 re,

Syaikhul Islam Ibnu Hajar Al Haitami pernah ditanya tentang akidah mereka yang

semula para pengikut Mazhab Hambali, apakah akidah Imam Ahmad bin Hambal

seperti akidah mereka ? Beliau menjawab:

Jeel, bus - - - 9ur J- sual, e4 - J- - - - ae suie : 4: --e

*u Ju-J eu-Il u-l Jai Sui. : Jur & le'S ->>,4 si: dua &l;- , les ule

Ja: - ;u --> -l 4-1 & Ursul es--, es-lual J: - Jw 4 : :
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*i +- aeS ev, La A - us-4 - as : Gua Jus : - --e J: Ees J.

sua & - au, si J1 u: - & 4 - - AA 9use -us as- - - - - Jié

e-4 , : -u

Akidah imam ahli sunnah, Imam Ahmad bin Hambal-semoga Allah meridhoinya dan

menjadikannya meridhoi-Nya serta menjadikan taman surga sebagai tempat

tinggalnya, adalah sesuai dengan akidah Ahlussunnah Wal Jamaah dalam hal

menyucikan Allah dari segala macam ucapan yang diucapkan oleh orang-orang

zhalim dan menentang itu, baik itu berupa penetapan tempat (bagi Allah), mengatakan

bahwa Allah itu jism (materi) dan sifat-sifat buruk lainnya, bahkan dari segala macam

sifat yang menunjukkan ketidaksempurnaan Allah.

Adapun ungkapan-ungkapan yang terdengar dari Orang-Orang jahil yang mengaku

ngaku sebagai pengikut imam mujtahid agung ini, yaitu bahwa beliau pernah

mengatakan bahwa Allah itu bertempat dan semisalnya, maka perkataan itu adalah

kedustaan yang nyata dan tuduhan keji terhadap beliau. Semoga Allah melaknat

orang yang melekatkan perkataan itu kepada beliau atau yang menuduh beliau

dengan tuduhan yang Allah telah membersihkan beliau darinya itu.

4-4 -es) ada 9 - a.l. - 9 :J : : ,4 3. au) 33-uji -J ase.J - 3:

4 j: J. Ja. -re -es-a, Jis : Ju&s s!: * -is ul: , 4 - v J$ 0 -J

- 4 J3 -leu ue Jw .

4.4-l : 4 - - - - - - - - - - - - 4 - 9 Jul:

. >3-J J3-l.J s'); 3:u: -4:3 4 - - - - - - 4 J- - - - -

|;-l Je - J. J.S B-J: -&, & sus le - Jl. Ga: :-Ji: a-J :u : ex-, -is

•elue & Je,5 sks - 4 J- 9us." -us : 9,- - &ul: JuasJ : J9-al

Al Hafizh Al Hujjah Al Imam, Sang Panutan, Abul Faraj Ibnul Jauzi, salah seorang

pembesar imam mazhab Hambali yang membersihkan segala macam tuduhan buruk

ini, telah menjelaskan tentang masalah ini bahwa segala tuduhan yang dilemparkan

kepada sang imam adalah kedustaan dan tuduhan yang keji terhadap sang imam.

Bahkan teks-teks perkataan sang imam telah menunjukkan kebatilan tuduhan itu, dan

menjelaskan tentang sucinya Allah dari semua itu. Maka pahamilah masalah ini,

karena sangat penting.

Janganlah sekali-kali kamu dekati buku-buku karangan Ibnu Taimiyah dan muridnya,

Ibnul Qayyim dan orang seperti mereka berdua. Siapa yang bisa memberikan petunjuk

orang seperti itu selain Allah?

Bagaimana orang-orang atheis itu melampaui batas-batas, menabrak aturan-aturan
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dan merusak tatanan syariat dan hakikat, lalu mereka menyangka bahwa mereka

berada di atas petunjuk dari tuhan mereka, padahal tidaklah demikian. Bahkan mereka

berada pada kesesatan paling buruk, kemurkaan paling tinggi, kerugian paling dalam

dan kedustaan paling besar. Semoga Allah menghinakan orang yang mengikutinya

dan membersihkan bumi ini dari orang-orang semisal mereka.

Sumber : Al Fatawa Al Haditsiyah 1/480 karya Syaikhul Islam al-Imam Ibnu Hajar al

Haitami.

***** akhir kutipan *****

Apa yang disampaikan oleh Syaikhul Islam al-Imam Ibnu Hajar al-Haitami tentang

pemahaman ulama mereka, disampaikan pula oleh ulama-ulama lainnya, contohnya

dapat ditemukan dalam tulisan pada http://mutiarazuhud.files.wordpress.com/2010/02/

ahlussunnahbantahtaimiyah.pdf

Kami hanya bisa menyampaikan dengan semangat persaudaraan sesama muslim.

Tujuan kami agar saudara-saudara muslim kami yang tidak mau bermazhab dan

hanya mengikuti pemahaman ulama-ulama seperti ulama Ibnu Taimiyyah, Ibnu

Qoyyim al Jauziah, Muhammad bin Abdul Wahhab atau ulama Al Abani agar terhindar

dari kesyirikan yang tanpa disadari atau kesyirikan karena kesalahpahaman.

Sayyidina Ali Ibn Abi Thalib ra berkata: “Sebagian golongan dari umat Islam ini ketika

kiamat telah dekatakan kembali menjadi orang-orang kafir.“

Seseorang bertanya kepadanya : “Wahai Amirul Mukminin apakah sebab kekufuran

mereka? Adakah karena membuat ajaran baru atau karena pengingkaran?”. Sayyidina

Ali Ibn Abi Thalib ra menjawab : “Mereka menjadi kafir karena pengingkaran. Mereka

mengingkari Pencipta mereka (Allah Subhanahu wa ta’ala) dan mensifati-Nya dengan

sifat-sifat benda dan anggota-anggota badan.” (Imam Ibn Al-Mu’allim Al-Qurasyi (w.

725 H) dalam Kitab Najm Al-Muhtadi Wa Rajm Al-Mu’tadi)

Imam Ahmad ar-Rifa’i (W. 578 H/1182 M) dalam kitabnya al-Burhan al-Muayyad,

“Sunu ‘Aqaidakum Minat Tamassuki Bi Dzahiri Ma Tasyabaha Minal Kitabi Was

Sunnati Lianna Dzalika Min Ushulil Kufri”, “Jagalah aqidahmu dari berpegang dengan

dzahir ayat dan hadis mutasyabihat, karena hal itu salah satu pangkal kekufuran”.

Imam besar ahli hadis dan tafsir, Jalaluddin As-Suyuthi dalam “Tanbiat Al-Ghabiy Bi

Tabriat Ibn ‘Arabi” mengatakan “Ia (ayat-ayat mutasyabihat) memiliki makna-makna

khusus yang berbeda dengan makna yang dipahami oleh orang biasa. Barangsiapa

memahami kata wajh Allah, yad, ain dan istiwa sebagaimana makna yang selama ini

diketahui (wajah Allah, tangan, mata, bertempat), ia kafir secara pasti.”

Ulama mereka memang kadang mengutip dari kitab Imam Mazhab namun kita harus

dapat membedakan apa yang disampaikan oleh Imam Mazhab antara menyampaikan
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sebagaimana dalil naqli atau mereka menyampaikan penjelasan atas dalil naqli. Apa

yang dikutip oleh ulama mereka pada hakikatnya ketika Imam Mazhab menyampaikan

sebagaimana dalil naqli bukan penjelasan mereka.

Contoh bagian penjelasan

Imam Malik bin Anas ra menghadapi hadis "Allah turun di setiap sepertiga malam"

adalah, yanzilu amrihi ( turunnya perintah dan rahmat Allah ) pada setiap sepertiga

malam "adapun Allah Azza Wa Jalla, adalah tetap tidak bergeser dan tidak berpindah,

maha suci Allah yg tiadatuhan selainNya" lihat pada "at tamhid"8/143, "siyaru a'lamun

nubala"8/105"arrisalatul Wafiyah" hal 136 karangan Abi Umar Addani dan dalam kitab

syarah an-nawawi ala shohih muslim 6/37 dan juga al-inshaaf karangan ibnu Sayyit al

bathliyusi hal 82.

Contoh penjelasan dari pemimpin ijtihad kaum muslim (Imam Mujtahid Mutlak) lainnya

yakni Imam Asy-Syafi'i Muhammad ibn Idris (w 204 H), berkata

43 : Ale 3: S; ekJ al-J: 9sus u5N 44.2 le sas e6.J 3'- 96 S; es Jw 4

24 J2 .2 C J-U asle su-l : -- 9:J 32u-J - -) 4u- J Ju-J S3)

“Sesungguhnya Allah ada tanpa permulaan dan tanpa tempat. Kemudian Dia

menciptakan tempat, dan Dia tetap dengan sifat-sifat-Nya yang Azali sebelum Dia

menciptakan tempat tanpa tempat. Tidak boleh bagi-Nya berubah, baik pada Dzat

maupun pada sifat-sifat-Nya" (Lihat az-Zabidi, Ithâfas-Sãdah al-Muttaqin..., j. 2, h. 24)

Penjelasan lebih lengkapnya dalam tulisan pada http://

mutiarazuhud.wordpress.com/2011/10/06/tanpa-tempat/

Begitupula penjelasan yang disampaikan oleh ulama negeri kita sendiri, Habib Munzir

Al Musawa sebagai berikut,

k:k k:k :k k:k k:k

awal kutipan

Hadirin hadirat, sampailah kita kepada Hadits Qudsi, dimana Sang Nabi Saw

bersabda menceritakan firman Allah riwayat Shahih Bukhari "Yanzilu Rabbuna

tabaaraka wa ta'alafi tsulutsullailil akhir..." (Allah itu turun ke langit yang paling dekat

dengan bumi pada sepertiga malam terakhir). Maksudnya bukan secara makna yang

dhohir Allah itu ke langit yang terdekat dg bumi, karena justru hadits ini merupakan

satu dalil yang menjawab orang yang mengatakan bahwa Allah Swt itu ada di satu

tempat atau ada di Arsy.

Yang dimaksud adalah Allah itu senang semakin dekat, semakin dekat, semakin dekat

kepada hamba hamba Nya disaat sepertiga malam terakhir semakin dekat Kasih

Sayang Allah. Allah itu dekat tanpa sentuhan dan jauh tanpa jarak. Berbeda dengan

makhluk, kalau dekat mesti ada sentuhan dan kalau jauh mesti ada jarak. "Allah laysa
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kamitslihi syai’un” (Allah tidak sama dengan segala sesuatu) (QS Assyura 11)

Allah Swt turun mendekat kepada hamba Nya di sepertiga malam terakhir maksudnya

Allah membukakan kesempatan terbesar bagi hamba hamba Nya di sepertiga malam

terakhir. Sepertiga malam terakhir kira kira pukul 2lebih dinihari.., kalau malam dibagi

3, sepertiga malam terakhir kira kira pukul 2 lebih, sampai sebelum adzan subuh itu

sepertiga malam terakhir, waktu terbaik untuk berdoa dan bertahajjud.

Disaat saat itu kebanyakan para kekasih lupa dengan kekasihnya. Allah menanti para

kekasih Nya. Sang Maha Raja langit dan bumi Yang Maha Berkasih Sayang menanti

hamba hamba yang merindukan Nya, yang mau memisahkan ranjangnya dan tidurnya

demi sujudnya Kehadirat Allah Yang Maha Abadi. Mengorbankan waktu istirahatnya

beberapa menit untuk menjadikan bukti cinta dan rindunya kepada Allah. Hadirin

hadirat, maka Allah Swt berfirman (lanjutan dari hadits qudsi tadi) “Man yad u’niy fa

astajibalahu” (siapa yang menyeru kepada Ku maka aku akan menjawab seruannya).

Apa maksudnya kalimatini?

Maksudnya ketika kau berdoa disaat itu Allah sangat….,. sangat… ingin

mengabulkannya untukmu. “Man yasaluniy fa u’thiyahu” (barangsiapa diantara kalian

adakah yang meminta pada Ku maka Aku beri permintaannya). Seseorang yang

bersungguh sungguh berdoa di sepertiga malam terakhir sudah dijanjikan oleh Allah

ijabah (terkabul).

Kalau seandainya tidak dikabulkan oleh Allah berarti pasti akan diberi dengan yang

lebih indah dari itu. “Wa man yastaghfiruniy fa aghfira lahu” (dan siapa yang

beristighfar mohon pengampunan pada Ku disaat itu, akan Kuampuni untuknya).

Betapa dekatnya Allah di sepertiga malam terakhir. Hadirin hadirat, disaat saat itu

orang orang yang mencintai dan merindukan Allah pasti dalam keadaan bangun dan

pasti dalam keadaan berdoa.

Sumber: http://http/www.majelisrasulullah.org/index.php?

option=com_content&task=view&id=181&Itemid=1

****akhir kutipan*****

Habib Munzir Al Musawa adalah salah satu ulama yang mendapatkan didikan

langsung dari orang tua-orang tuanya terdahulu yang tersambung kepada didikan

Imam Sayyidina Alira yang mendapatkan didikan langsung dari Rasulullah shallallahu

alaihi wasallam. Selain itu dalam mendalami ilmu agama, Beliau ber-talaqqi (mengaji)

pada para ulama bermazhab, bersanad ilmu tersambung kepada lisannya Rasulullah

shallallahu alaihi wasallam. Dalam masalah i'tiqod selain dapat kita ketahui dan yakini

dari para pemimpin ijtihad kaum muslim (Imam Mujtahid Mutlak) alias Imam Mazhab

dan penjelasan dari ulama pengikut Imam Mazhab, kita dapat pula bertanya kepada
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para Habib atau para Sayyid

Contoh lainnya jika kita ingin mengetahui cara Sholat Rasulullah dapatlah kita

bertanya kepada para Habib dan Sayyid karena sholat adalah perbuatan yang dilatih

sejak kecil oleh orang tua para Habib dan para Sayyid.

Para Imam Mazhab yang empat pun menuliskan fiqih tentang sholat, setelah mereka

mendapatkan latihan dari para guru mereka yang tersambung kepada Rasulullah

shallallahu alaihi Wasallam dan merekapun masih sempat bergaul dengan para

Salafush Sholeh, minimal Tabi'ut Tabi'in. Dari pelatihan langsung dan mengumpulkan

hadits-hadits tentang sholat maka mereka menuliskannya pada kitab fiqih, sebagai

pedoman bagi kita yang masa kehidupannya telah terpaut jauh dengan masa

kehidupan para Salafush Sholeh.

Sebaiknya jangan mengikuti cara sholat Rasulullah melalui upaya pemahaman ulama

yang berupaya mengetahuinya dari memahami lafaz atau tulisan. Dimana setiap

upaya pemahaman, bisa benar dan bisa pula salah. Terlebih lagi kalau upaya

pemahaman tersebut dilakukan oleh ulama yang tidak dikenal berkompetrensi sebagai

Imam Mujtahid Mutlak maka kemungkinan salahnya akan lebih besar dan berakibat

ibadah fasidah (ibadah yang rusak), ibadah yang kehilangan ruhnya atau aspek

bathin. Kalau kita ibaratkan belajar berenang, mana yang lebih besar kemungkinan

bisa berenangnya, apakah yang belajar berenang melalui latihan dengan pelatih (guru)

atau belajar berenang sendiri melalui memahami atau muthola'ah (menelaah) buku

penuntun berenang ?

Tulisan kali ini kami akhiri dengan pesan dari Habib Munzir Al Musawa yang

mengingatkan kita akan pesan dari Rasulullah shallallahu alaihi Wasallam ketika haji

Wada. Pesan Beliau disampaikan dalam tulisan pada http://majelisrasulullah.org/

index.php?option=com_content&task=view&id=364&Itemid=1 terkait dengan note

kami kali ini, berikut kutipannya

“Awal kutipan*

Jus 4: 4 : Jus 3,- : is: gu : 2, 3-4 ;u J.J.:

4u :> -SJ 4 : “era & 4 : 2 : - : 4 - 4 J

- : ; laga & 3 - 4 : - Ju J; u: - ; & 4 - 4 j:

&-9 Jai: : , -! 3: 94 & 9: :u-: ol: :e; la.

s-, -) sej:::si di 34 9us js :)

Berkata Abu Sa'id Al Khudriy ra saat Nabi saw sedang membagi bagi harta pada

beberapa orang, maka datanglah seorang lelaki, matanya membelalak, kedua

pelipisnya tebal cembung kedepan, dahinya besar, janggutnya sangat tebal,
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4.3.7

rambutnya gundul, sarungnya pendek, berkata: Bertakwalah pada Allah wahai

Muhammad...!, Sabda Rasulullah shallallahu alaihi Wasallam: "Siapa yang taat pada

Allah kalau aku bermaksiat??, apakah Allah mempercayaiku untuk mengamankan

penduduk bumi dan kalian tidak mempercayaiku??" dan berkata Khalid bin Walid ra:

Wahai Rasulullah, kutebas lehernya..!, Rasul shallallahu alaihi Wasalam melarangnya,

lalu beliau shallallahu alaihi Wasallam melirik orang itu yang sudah membelakangi

Nabi Shallallahu alaihi WaSallam, dan Rasul Shallallahu alaihi WaSallam berSabda:

"Sungguh akan keluar dari keturunan lelaki ini suatu kaum yang membaca Alqur'an

namun tidak melewati tenggorokannya (tidak kehatinya), mereka semakin jauh dari

agama seperti menjauhnya panah dari busurnya, mereka memerangi orang islam dan

membiarkan penyembah berhala", jika kutemui kaum itu akan kuperangi seperti

diperanginya kaum Aad" (Shahih Bukhari)

13: sa. 13: N Jus J-u -a:-:- asi :- J: : Aj Jé-* di J- e: Si: 3°

&9u-J :-e) Ja: -e, &a: -ra)

Dari Jarir ra: "Sungguh Nabi Shallallahu alaihi Wasallam bersabda padanya, pada Haji

Wada' (Haji perpisahan/haji Nabi Shallallahu alaihi Wasallam yang terakhir). Simaklah

dengan baik wahai orang-orang, lalu beliau bersabda: "Jangan kalian kembali kepada

kekufuran setelah aku wafat, saling bunuh dan memerangi satu sama lain" (Shahih

Bukhari). Wassalam

Zon di Jonggol, Kab Bogor 16830

0494. Apa yang tidak didapat dari pesantren modern

Apa yang tidak didapat dari sebagian besar pondok pesantren modern

Dalam tulisan Sebelumnya pada http://mutiarazuhudWordpress.com/2011/12/07/

tragedi-darul-haditSl dapat kita ambil pelajaran dari tragedi pada Universitas Darul

Hadits Dammaj Yaman pertengkaran antara dua kelompok manusia yang telah

bersyahadat yakni sekte para pengaku pengikut Salafush Sholeh dengan sekte para

pengaku pengikut Imam Sayyidina Alira.

Kepala Universitas Darul Hadits Dammaj, Yaman, Syeikh al-Hajuri Yahya,

mengatakan bahwa mereka berjihad terhadap Syiah Rafida al Houti

Benarkah Syiah yang menyerang Darul Hadits Dammajadalah Syiah Rafidhoh ?

Dari situs http://Sunniy.Wordpress.com/2011/12/02/inilah-dia-suku-houthi-Syiah-zaidi

yang-menyerang-mahad-darul-hadits-dammail didapat keterangan bahwa Syiah yang

menyerang adalah Syiah Zaidiyah

Ulama Ibnu Taimiyah berpendapat tentang Imam Zaid (pendiri sekte Syiah Zaidiyah)

bahwa beliau menganut ajaran Ahlu Sunnah, sebagaimana ucapannya: "Tidak semua

keturunan Fatimah itu diharamkan dari api Neraka, sebab diantara mereka ada yang
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baik dan ada pula yang buruk, dan nampaknya mayoritas yang buruk dari keturunan

Fatimah adalah dari kalangan Syi’ah Rafidah. Adapun Syi’ah Zaidiyah yang

diprakarsai oleh imam Zaid bin Ali bin Husein bin Ali bin Abi Thalib dan keturunan

Fatimah yang baik-baik, mereka ini adalah Ahlu Sunnah dan mereka mengakui

kepemimpinan Abu Bakar dan Umar, sebab mereka tidak bermasalah (tidak

mengkafirkan) khalifah Abu Bakar dan Umar".

Senada dengan pandangan ibnu Taimiyah, syekh Mahmud Syukri al-Alusi juga

menegaskan: "Sesungguhnya imam-imam Ahlu Bait termasuk imam Zaid hakikatnya

adalah beraqidah Ahlu Sunnah. Sebab mereka mengikut jejak Ahlu Sunnah dan

respek kepada dakwah mereka. Dan para imam Syi’ah pun sejalan dengan Ahlu

Sunnah, bagaimana tidak, imam Abu Hanifah dan imam Malik dan imam lainnya,

merekapun belajar dari para imam mereka"

Sumber: http://dr-kamaluddin-nurdin.blogspot.com/2010/05/aliran-aliran-syiah

zaidiyah.html

Dalam hal ini kami tidaklah memihak salah satu sekte manapun namun kita bisa

bayangkan bagaimana pendapat kaum non muslim terhadap manusia-manusia yang

telah bersyahadat.

Andaikan semua itu karena kepentingan atau kekuasaan, hal itu seharusnya tidak

terjadi jika kedua sekte tersebut memahami Al Qur'an dan As Sunnah dengan baik

dan benar.

Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, “Demi Allah, bukanlah kefakiran yang

aku takuti atas kalian, tetapi aku takut pada kalian dibukakannya dunia bagi kalian

sebagaimana telah dibuka bagi umat sebelum kalian. Kemudian kalian berlomba

lomba sebagaimana mereka berlomba-lomba, dan menghancurkan kalian

sebagaimana telah menghancurkan mereka.” (Muttafaqun ‘alaihi)

Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, “mencela seorang muslim adalah

kefasikan, dan membunuhnya adalah kekufuran”. (HR Muslim).

Al-Bukhari meriwayatkan dalam bab “Pengutusan Ali dan Khalid bin Walid ke Negeri

Yaman”: Seorang laki-laki berdiri seraya berkata, “Ya Rasulullah, takutlah kepada

Allah! (Bertindaklah secara adil!).” Jawab Nabi Shallallahu alaihi wasallam: “Celakalah

engkau, bukankah aku orang yang paling berhak dari penduduk bumi ini untuk takut

kepada Allah?!” Mendengar itu Khalid berkata: “Ya Rasulullah, izinkan aku memenggal

lehernya!” Jawab Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam: “Tidak, barangkali ia

mengerjakan shalat.”

Imam Al-’Asqallani dalam kitab Al-Ishabah di bagian biografi Sarhuq si Munafik, yaitu

ketika ia dihadapkan untuk dibunuh, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bertanya:

“Apakah ia mengerjakah shalat?” Jawab mereka: “Hanya bila dilihat orang.” Sabda

Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam: “Sungguh aku dilarang membunuh orang yang

menegakkan shalat!”
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"Peperangan" tidak akan timbul jika tidak ada penyebabnya, pastilah semua itu diwali

dengan saling menyakiti di antara kedua sekte tersebut.

Berdasarkan informasi yang kami peroleh, Yaman Utara, tepatnya propinsi So'dah

sejak lama didiami oleh sekte Syiah kaum Sayyid Al Houti dan kaum Sunni

bermazhab Imam Syafi'i yakni kaum Sayyid Al Ahdal dan kaum-kaum lainnya.

Kaum Sayyid (sadah) Al Hutsi berikut Qobail Syimaliyyin (Syimal panggilan Qobilah

Yaman Utara) memusuhi Darul Hadits itu dikarenakan ulama Muqbil bin Hadi Al Wadi'i

rohimahulloh pendatang baru (1978) di So'dah dan menyulut api permusuhan dengan

menyebarkan pemahamannya dan ini berlangsung lama, sedangkan Zaidiyyah tidak

terima apa yang disebarkan oleh Salafiyyin karena banyak fatwa-fatwa Salafiyyin

takfir, tabdi' pada mereka, namun bagaimanapun kejadian ini sudah berlangsung

lama. Pada tragedi kali ini, kami tidak mengetahui apa penyebab sebenarnya hingga

terjadi "peperangan" tersebut.

Namun bagaimanapun "buah" dari Universitas Darul Hadits tampaknya adalah

menghasilkan muslim yang "keras", muslim yang tidak dapat mengelola kebencian

terhadap kaum muslim yang tidak sepemahaman dengan mereka. Boleh jadi

disebabkan indoktrinisasi ulama panutan mereka seperti ulama Ibnu Taimiyyah bahwa

pemahaman yang disampaikannya adalah pemahaman Salafush Sholeh

mengakibatkan mereka merasa bahwa pemahaman mereka yang pasti benar.

Padahal apa yang disampaikan oleh ulama-ulama mereka adalah pemahaman

mereka sendiri.

Memang ulama mereka membaca Al Qur’an, Tafsir bil Matsur, Hadits Shohih, Sunan,

Musnad, lalu ulama mereka pun berjtihad dengan pendapat mereka. Apa yang ulama

mereka katakan tentang kitab-kitab tersebut, pada hakikatnya adalah hasil ijtihad dan

ra’yu ulama mereka sendiri. Sumbernya memang Al Quran dan As Sunnah, tapi apa

yang ulama-ulama mereka sampaikan semata-mata lahir dari kepala mereka sendiri.

Setiap upaya pemahaman bisa benar dan bisa pula salah. Kemungkinan salahnya

semakin besar jika yang melakukan upaya pemahaman (ijtihad) tidak dikenal oleh

jumhur ulama berkompetensi sebagai Imam Mujtahid Mutlak.

Kesalahpahaman besar telah terjadi ketika ulama-ulama mereka mengatakan bahwa

apa yang mereka pahami dan sampaikan adalah pemahaman Salafush Sholeh. Jika

apa yang ulama mereka pahami dan sampaikan sesuai dengan pemahaman Salafush

Sholeh tentu tidaklah masalah namun ketika apa yang ulama mereka pahami dan

sampaikan tidak sesuai dengan pemahaman sebenarnya Salafush Sholeh maka pada

hakikatnya ini termasuk fitnah terhadap para Salafush Sholeh. Fitnah akhir zaman.

Rasulullah shallallahu alaihi wasallam memberikan nasehat kepada kaum muslim bila

telah terjadi fitnah antara lain

Diriwayatkan dari Ibnu Abi al-Shoif dalam kitab Fadhoil al-Yaman, dari Abu Dzar al

Ghifari, Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda, ‘Kalau terjadi fitnah pergilah kamu

ke negeri Yaman karena disana banyak terdapat keberkahan’
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Diriwayatkan oleh Jabir bin Abdillah al-Anshari, Nabi shallallahu alaihi wasallam

bersabda, ‘Dua pertiga keberkahan dunia akan tertumpah ke negeri Yaman. Barang

siapa yang akan lari dari fitnah, pergilah ke negeri Yaman, Sesungguhnya di sana

tempat beribadah’

Abu Said al-Khudri rameriwayatkan hadits dari Rasulullah shallallahu alaihi wasallam,

‘Pergilah kalian ke Yaman jika terjadi fitnah, karena kaumnya mempunyai sifat kasih

sayang dan buminya mempunyai keberkahan dan beribadat di dalamnya

mendatangkan pahala yang banyak’

Abu Musa al-Asy’ari meriwayatkan dari Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, ‘Allah

akan mendatangkan suatu kaum yang dicintai-Nya dan mereka mencintai Allah.

Bersabda Nabi shallallahu alaihi wasallam : mereka adalah kaummu Ya Abu Musa,

orang-orang Yaman’.

Firman Allah ta’ala yang artinya, “Hai orang-orang yang beriman, barang siapa di

antara kamu yang murtad dari agamanya maka kelak Allah akan mendatangkan suatu

kaum yang Allah mencintai mereka dan merekapun mencintaiNya, yang bersikap

lemah lembut terhadap orang yang mu’min, yang bersikap keras terhadap orang-orang

kafir, yang berjihad dijalan Allah, dan yang tidak takut kepada celaan orang yang suka

mencela. Itulah karunia Allah, diberikan-Nya kepada siapa yang dikehendaki-Nya, dan

Allah Maha Luas (pemberian-Nya), lagi Maha Mengetahui.” (QS Al Ma’iadah [5]:54)

Dari Jabir, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam ditanya mengenai ayat tersebut,

maka Rasul menjawab, ‘Mereka adalah ahlu Yaman dari suku Kindah, Sukun dan

Tajib’.

Ibnu Jarir meriwayatkan, ketika dibacakan tentang ayat tersebut di depan Rasulullah

shallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, ‘Kaummu wahai Abu Musa, orang-orang

Yaman’.

Dalam kitab Fath al-Qadir, Ibnu Jarir meriwayat dari Suraikh bin Ubaid, ketika turun

ayat 54 surat al-Maidah, Umar berkata, ‘Saya dan kaum saya wahai Rasulullah’. Rasul

menjawab, ‘Bukan, tetapi ini untuk dia dan kaumnya, yakni Abu Musa al-Asy’ari’.

Para Habib dan para Sayyid, keturunan cucu Rasulullah, pada saat ini merubah kiblat

ilmu ke para ulama Hadramaut, Yaman

"Kekerasan" dari apa yang dihasilkan Universitas Darrul Hadits Dammaj dapat kita

pelajari dari perilaku-perilaku diantara mereka para pengaku pengikut pemahaman

Salafush Sholeh sebagaimana yang terlukiskan dalam tulisan pada

http://isnad.net/media/Muhammad_Sewed_di_Gugat.pdfhttp://isnad.net/?dl_name=kumal-kumal-dzul-akmal.pdf

http://isnad.net/dialog-luqman-hizbi-firanda-sururi

http://isnad.net/?dl_name=dzulqornain_yayasan.rar

http://isnad.net/media/dzul-akmal-undercover.pdf
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Contohnya kami kutipkan dari http://isnad.net/?dl_name=kumal-kumal-dzul-akmal.pdf

*****awal kutipan****

Telah di ketahui bersama apa yang di lontarkan oleh Dzul Akmal (alias : Marhain)

terhadap Syaikh Yahya hafidhohulloh dan beberapa ikhwah lain, terkhusus untuk ana

secara pribadi, berupa lontaran-lontaran yang keluar dari orang yang sakit jiwanya,

ndongkol hatinya, panas temperaturnya, dan tak terkontrol mulutnya, maka ketika

ikhwah banyak yang meminta ana untuk memberi sedikit komentar akan

kelacutannya, yang pada mulanya ana tidak begitu respon dengan hal itu –

dikarenakan– sudah mutawatir akan siapa dan ada apa serta bagaimana si Dzul

Kumal ini, baik dari sisi mulut besarnya, otak dan atau akhlaqnya yang tidak terpuji

dimata orang-orang sholih-akhirnya dengan sedikit rasa malas anapun tulis risalah ini

dengan judul “ KUMAL-KUMAL DZULAKMAL’’.

******akhir kutipan******

Padahal Ust Dzul Akmal juga ulama yang mengaku-aku mengikuti pemahaman

Salafush Sholeh, sebagaimana contohnya terlukiskan pada http://

sunniy.wordpress.com/2011/09/13/hadirilah-majelis-al-ustadz-dzul-akmal-di-kota

jambi-17-18-september-2011/

Mereka tuliskan 10 keistimewaan Darul Hadits Dammaj, http://isnad.net/keistimewaan

darul-hadits-dammaj

Mereka tuliskan kurikulum yang diajarkan http://isnad.net/apa-yang-diajarkan-di-darul

hadits-dammaj

Apakah yang tidak di ajarkan pada Darul Hadits Dammaj?

Hampir kebanyakan pondok pesantren modern tidak mengajarkan bagaimana cara

(tharikat) memperjalankan diri kepada Allah ta'ala

Ilmu yang banyak tidak menjamin dekat kepada Allah Azza wa Jalla sebagaimana

yang telah diuraikan dalam tulisan pada http://

mutiarazuhud.wordpress.com/2011/10/04/semakin-jauh-darinya/

Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: “Barangsiapa yang bertambah

ilmunya tapi tidak bertambah hidayahnya, maka dia tidak bertambah dekat kepada

Allah melainkan bertambah jauh“.

Urutannya adalah Ilmu --> Amal ---> Akhlak

Manusia yang dekat Allah hanyalah 4 golongan manusia yakni para Nabi (yang utama

Rasulullah), para Shiddiqin, para Syuhada, dan orang-orang sholeh atau manusia

yang berakhlakul karimah.

Tidak sebagaimana ilmu-ilmu lainnya yang dipelajari dalam bangku sekolah yang

hanya membutuhkan pemahaman secara ilmiah menggunakan akal pikiran / rasio /

logika, dalam hal ilmu agama atau memahami Al Qur'an dan As Sunnah sangat

dibutuhkan pemahaman secara hikmah menggunakan akal qalbu atau hati.

© 2013 www.piss-ktb.com



303AQIDAH

Pemahaman secara hikmah tergantung akan hidayah atau karunia dari Allah Azza wa

Jalla.

Allah Azza wa Jalla berfirman yang artinya “Allah menganugerahkan al hikmah

(pemahaman yang dalam tentang Al Qur’an dan As Sunnah) kepada siapa yang

dikehendaki-Nya. Dan barangsiapa yang dianugerahi hikmah, ia benar-benar telah

dianugerahi karunia yang banyak. Dan hanya Ulil Albab yang dapat mengambil

pelajaran (dari firman Allah)“. (QS Al Baqarah [2]:269).

Mereka yang dikarunia pemahaman secara hikmah dapat mempergunakan akal qalbu.

Hati tidak pernah berdusta. Firman Allah ta’ala yang artinya, ‘Fu’aad (hati) tidak

pernah mendustai apa-apa yang dilihatnya’ (QS An Najm [53]:11).

Wabishah bin Ma’bad r.a. berkata: Saya datang kepada Rasulullah Saw., beliau

bersabda, “Apakah engkau datang untuk bertanya tentang kebaikan?” Saya

menjawab, “Benar.”Beliau bersabda, “Mintalah fatwa kepada hatimu sendiri. Kebaikan

adalah apa-apa yang menenteramkan jiwa dan hati, sedangkan dosa adalah apa-apa

yang mengusik jiwa dan meragukan hati, meskipun orang-orang memberi fatwa yang

membenarkanmu.” Ini adalah hadits yang kami riwayatkan dari dua imam, yaitu Imam

Ahmad bin Hambal dan Imam Ad-Darami dengan sanadhasan

Nawas bin Sam’an r.a. meriwayatkan dari Nabi Saw., beliau bersabda, “Kebaikan

adalah akhlak yang baik, sedangkan dosa adalah segala hal yang mengusik jiwamu

dan engkau tidak suka jika orang lain melihatnya. “(Diriwayatkan oleh Imam Muslim).

Mereka yang dapat mempergunakan akal qalbu adalah mereka yang membersihkan

hati (tazkiyatun nafs) yang berarti mengosongkan dari sifat sifat yang tercela (takhalli)

kemudian mengisinya dengan sifat sifat yang terpuji (tahalli) yang selanjutnya beroleh

kenyataan Tuhan (tajjalli) atau mencapai muslim yang berma'rifat atau melihat Rabb

dengan hatinya.

Manusia terhalang atau menghijabi dirinya sehingga tidak dapat melihat Rabb dengan

hatinya adalah karena dosa mereka. Setiap dosa merupakan bintik hitam hati

(ketiadaan cahaya), sedangkan setiap kebaikan adalah bintik cahaya pada hati Ketika

bintik hitam memenuhi hati sehingga terhalang (terhijab) dari melihat Allah. Inilah yang

dinamakan butamata hati.

Sebagaimana firman Allah ta’ala yang artinya,

“Dan barangsiapa yang buta (hatinya) di dunia ini, niscaya di akhirat (nanti) ia akan

lebih buta (pula) dan lebih tersesat dari jalan (yang benar).” (QS Al Isra 17: 72)

“maka apakah mereka tidak berjalan di muka bumi, lalu mereka mempunyai hati yang

dengan itu mereka dapat memahami atau mempunyai telinga yang dengan itu mereka

dapat mendengar? Karena sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta, tetapi yang

buta, ialah hati yang di dalam dada.” (al Hajj22:46)

Mereka yang telah berma'rifat, bertemu dan berkomunikasi dengan Allah Azza wa
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Jalla dibelakang tabir/hijab cahaya dan dipahami oleh qalbu sehingga dapat

memahami cahayaNya/petunjukNya atau memahami segala firmanNya atau dapat

memahami Al Qur'an dan AS Sunnah.

Diriwayatkan dari Abu Musa al-'Asy'ari:

: Us Us. gau l2 aul ala lusus gla: JE3. Ulau ja J>3 X :u X3 : 4

U| ali J2: buil 483333. 895 all Joe JJ J5 Jac Blgil Jac3 lail J3 Joe JU

Al-> 33il (ols alus)

Berdiri Rasulullah Gl.2 all ale .l.s di depan kami dengan menyampaikan lima

kalimat. Beliau berkata: "Sesungguhnya Allah tidak tidur dan tidak layak bagi-Nya

tidur, menurunkan timbangan dan mengangkatnya, diangkat kepadanya amalan

malam sebelum amalan siang, dan amalan siang Sebelum amalan malam, dan hijab

Nya adalah cahaya. (HR Muslim)

les US :ul Ulaak alXIU-3 slöe el33 -> sl J.S As. ses: asli la al: ai

("Dan tidak mungkin bagi seorang manusia bahwa Allah berkata dengannya kecuali

dengan perantaraan Wahyu atau di belakang tabir atau dengan mengutus seorang

utusan (malaikat) lalu diwahyukan kepadanya dengan seizinNya apa yang Dia

kehendaki. Sesungguhnya Dia Maha Tinggi lagi Maha Bijaksana). (HR. Bukhari

Muslim).

Jadi pemahaman secara hikmah diperoleh dengan memperjalankan diri hingga

sampai (wushul) kepada Allah Azza Wa Jalla.

Pondok Pesantren Traditional (Salafiyyah), Kyai mengajarkan ilmu agama langsung

kepada santri dengan cara sorogan (individual) dan bandongan (kelompok), tidak ada

penjenjangan belajar, pengajaran berdasarkan kompetensi santri (sistem berbasis

kompetensi). Kyai memiliki otoritas besar dan mutlak ditaati, serta kebanyakan tidak

memberikan jazah sebagai tanda keberhasilan belajar. Bahkan santri "bekerja" atau

membantu Kyai dalam kehidupan sehari-hari seperti mencangkul sawah, mengurus

kebun, kolam ikan dan lain sebagainya.

Para Kyai pada hakikatnya membantu, membimbing, menghantarkan santri menuju

kepada Allah sedangkan semuanya terpulang pada kemauan dan upaya santri

memperjalankan dirinya kepada Allah Azza Wa Jalla. Para Kyai mempunyai

kompetensi untuk mengetahui perjalanan ruhani para santrinya.

Rasulullah mengkiaskanya "aku mendengar derap sandalmu di dalam surga" (HR

Muslim 4497)

Selengkapnya telah kami uraikan pada http:/l

mutiarazuhud.wordpress.com/2011/09/29/derap-sandalmu/

Kesimpulan kami sebagian besar pondok pesantren modern memang berhasil

mencetak ulama (ahli ilmu) namun belum tentu alim ulama atau ulama yang sholeh,
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ulama yang berakhlakul karimah, ulama yang telah mencapai Ihsan, ulama yang telah

berma'rifat.

Cara / Jalan / Thariqat untuk mencapai ulama yang Ihsan atau berma'rifat adalah

dengan menjalankan tasawuf dalam Islam.

Tasawuf hanyalah sebuah istilah. Memang istilah ini ditemukan dalam keyakinan

kaum non muslim dan semua sepakat bahwa tasawuf adalah istilah untuk cara/jalan

mengenal atau mendekatkan diri kepada Tuhan. Tasawuf dalam Islam adalah thariqat

(jalan) untuk mencapai muslim yang Ihsan atau muslim yang berakhlakul karimah.

Sejak dahulu kala di perguruan tinggi Islam, tasawuf adalah pendidikan akhlak.

Ahmad Shodiq, MA-Dosen Akhlak & Tasawuf, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta,

menceritakan kisah sedih pendidikan akhlak dalam sistem pendidikan. Ia merupakan

dilema, antara jauhnya standar akhlak menurut kualitas hidup sufi, dengan angkuhnya

sistem pendidikan. Dilema sistemik ini dipersedih oleh fakta bahwa para gurupun

ternyata jauh dari standar akhlak, dalam sebuah ruang kelas, dimana para murid

hanya mencari coretan nilai, atau sebatas titik absensi. Selengkapnya dalam tulisan

padahttp://mutiarazuhud.wordpress.com/2010/06/07/pendidikan-akhlak/

Universitas Darul Hadits dan kebanyakan pondok pesantren modern hanya

mempelajari perkara syariat. Padahal para pemimpin ijtihad kaum muslim (Imam

Mujtahid Mutlak) alias Imam Mazhab yang empat telah memperingatkan kita bahwa

janganlah hanya mendalami perkara syariat semata.

Imam Malik ra menyampaikan nasehat (yang artinya) “Dia yang sedang tasawuf tanpa

mempelajari fikih (perkara syariat) rusak keimanannya, sementara dia yang belajar

fikih tanpa mengamalkan Tasawuf rusaklah dia ., hanya dia siapa memadukan

keduanya terjamin benar”.

Imam Syafi’i ra menyampaikan nasehat (yang artinya),”Berusahalah engkau menjadi

seorang yang mempelajari ilmu fiqih dan juga menjalani tasawuf, dan janganlah kau

hanya mengambil salah satunya. Sesungguhnya demi Allah saya benar-benar ingin

memberikan nasehat padamu. Orang yang hanya mempelajari ilmu fiqih tapi tidak

mahu menjalani tasawuf, maka hatinya tidak dapat merasakan kelezatan takwa.

Sedangkan orang yang hanya menjalani tasawuf tapi tidak mahu mempelajari ilmu

fiqih, maka bagaimana bisa dia menjadi baik (ihsan)?”

[Diwan Al-Imam Asy-Syafi'i, hal. 47]

Ciri-ciri mereka yang menjalani tasawuf dan berhasil mencapai muslim yang Ihsan

atau muslim berma'rifat, diistilahkan oleh Imam Syafi'i ra adalah mereka yang

merasakan "kelezatan takwa". Mereka yang mendapatkan kenikmatan bertemu

dengan Tuhan, kenikmatan yang dirasakan oleh muslim kebanyakan di akhirat kelak.

Diriwayatkan oleh Anas Ra, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam berkata “…

.kesenanganku dijadikan dalam shalat”

Mereka yang dikatakan oleh Rasulullah sebagai "Ash-shalatul Mi’rajul Mu’minin“,
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“sholat itu adalah mi’rajnya orang-orang mukmin“. yaitu naiknya jiwa meninggalkan

ikatan nafsu yang terdapat dalam fisik manusia menuju ke hadirat Allah

Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: “Sesungguhnya kalian apabila sholat

maka sesungguhnya ia sedang bermunajat (bertemu) dengan Tuhannya, maka

hendaknya ia mengerti bagaimana bermunajat dengan Tuhan”

Allah berfirman yang artinya, “Sesungguhnya sembahyang (Sholat) itu memang berat

kecuali bagi mereka yang khusyu’ yaitu mereka yang yakin akan berjumpa dengan

Tuhan mereka, dan sesungguhnya mereka akan kembali kepadaNya”. (QS. Al

Baqarah 2:45).

Sholat adalah saat-saat utama bertemu dengan Allah Azza wa Jalla,

Pada hakikatnya dengan dzikrullah kita dapat memperjalankan diri kita kepada Allah.

Dalam suatu riwayat. ”Qoola a’liyy bin Abi Thalib: Qultu yaa Rosuulolloh ayyun

thoriiqotin aqrobu ilallohi? Faqoola Rasullulohi: dzikrullahi”. artinya; “Ali Bin Abi Thalib

berkata; “aku bertanya kepada Rasullulah, jalan/metode(Thariqot) apakah yang bisa

mendekatkan diri kepada Allah?“Rasullulah menjawab; “dzikrulah.”

Dzikrullah yang memperjalankan diri kita agar sampai (wushul) kepada Allah Azza wa

Jalla atau jalan (tharikat) menedekatkan diri kita kepada Allah Azza wa Jalla

Banyak dzikrullah dapat dilakukan setiap saat, setiap waktu, setiap detik, setiap detak

jantung kita sebagaimana Ulil Albab “(yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil

berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring dan mereka memikirkan tentang

penciptaan langit dan bumi (seraya berkata): “Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau

menciptakan ini dengan sia-sia, Maha Suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa

neraka” (QS Ali Imran [3] : 191)

Dengan menjalankan tasawuf, mereka mencapai muslim yang ihsan, muslim yang

berma'rifat, minimal mereka yang selalu merasa diawasi oleh Allah Azza wa Jalla atau

yang terbaik mereka yang dapat melihat Allah dengan hati maka mereka mencegah

dirinya dari melakukan sesuatu yang dibenciNya , menghindari perbuatan maksiat,

menghindari perbuatan keji dan mungkar hingga terbentuklah muslim yang

berakhlakul karimah sesuai dengan tujuan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam

diutus oleh Allah Azza wa Jalla

Rasulullah menyampaikan yang maknanya “Sesungguhnya aku diutus (Allah) untuk

menyempurnakan Akhlak.” (HR Ahmad).

Muslim yang berma'rifat tidak ada kekhawatiran dan tidak (pula) mereka bersedih hati

menghadapi segala permasalahan hidup karena mereka tahu bahwa apapun

permasalahan hidup yang dialami pada hakikatnya telah "disodorkan" oleh Allah Azza

wa Jalla sehingga apapun yang telah disodorkanNya mereka hadapi dengan sikap dan

perbuatan yang dicintaiNya pula.

Wassalam
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4.3.8

Zon di Jonggol, Kab Bogor 16830

0495. MAKALAH : BAGI SIAPAKAH GELAR SAYY|D

GELARSAYY|D BAGI NABI MUHAMMAD SAW

MUKADIMAH

Dalam tinjauan bahasa, kata S. berasal dari Ss. (wazan JE3) dengan fi’il madhisl.

Huruf sl9diganti dengan huruf al (1) lalu diidghamkan. Kata Sayyid memiliki

beberapa pengertian yang antara lain; () orang yang memiliki banyak pengikut, (ll)

Orang yang paling unggul diantara kaumnya, (III) Orang yang menjadi rujukan dalam

urusan-urusan penting masyarakat dan (IV) orang yang memiliki pribadi luhur dan

bijak.(2) Selain itu dalam tradisi arab Sayyid merupakan panggilan seorang budak

pada majikannya.

Rasulullah SAW adalah seseorang memiliki kepribadian luhur dan bijaksana. Beliau

menjadi tempat curahan hati para umatnya, beliau melebihi raja bagi mereka. Maka

tidak berlebihan bila gelar Sayyidina (tuan kami) dilekatkan pada nama Rasulullah

SAW. Justru sangat aneh bila ada orang yang berasumsi bahwa menyematkan gelar

Sayyidina adalah haram. Apalagi menganggap-nya sebagai bid'ah yang dapat

menyebabkan kekufuran seperti asumsi sebagian pihak dewasa ini, dengan dalih

bahwa Nabi SAW sendiri melarang para sahabat memanggil-nya dengan sebutan

Sayyid.(3)

TINJAUAN HUKUM PENYEMATAN GELARSAYY|D BAGI NABI SAW

1.Penyematan Gelar Sayyid Bagi Nabi Muhammad SAW

Para ulama telah sepakat (jma') atas keabsahan penyematan gelar Sayyid bagi Nabi

Muhammad SAW. Bahkan menurut asy-Syarqawi kata Sayyid telah menjadi nama

bagi Nabi Muhammad SAW.(4) Beliau sendiri telah berulang kali menyebutkan gelar

Sayyid dihadapan para sahabatnya. Beliau bersabda:

*usia: -ui 4 di

"Aku adalah Sayyid (Pemimpin) manusia di hari kiamat" (HR. Bukhari dan Muslim)

uis: Jil; su Jil; ; ide 3: & Jil ausia: si4: 4

"Aku adalah Sayyid (Pemimpin) keturunan Nabi Adam di hari kiamat, orang pertama

yang kuburannya terbuka, orang pertama yang memberi syafaatnya diterima. (HR.

Muslim)

sa; - S : - si: : 2us :- a; se: * : : esia: 4- wi

"Aku adalah Sayyid (Pemimpin) keturunan Nabi Adam di hari kiamat dan bukan

bangga diri dariku, dan tiada sorang nabi pun di hari itu, Adam dan selainnya,

melainkan di bawah benderaku." (HR. at-Turmudzi)
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Maksud sabda Nabi SAW di atas adalah mengisahkan nikmat yang telah diberikan

Allah SWT kepadanya dan agar umat Islam mengetahui derajat beliau disisiNya. Tidak

ada seorang pun makhluk yang menyamai atau mengungguli keagungan derajat Nabi

Muhammad SAW setelah derajat Allah Yang Maha Agung. Selain Allah SWT,

semuanya dibawah kepemimpinan Rasulullah SAW, baik didunia mau-pun diakhirat.

Meskipun dalam Hadits-hadits di atas hanya disebutkan kepemimpinan Nabi SAW

pada hari kiamat saja, bukan berarti bahwa diselain hari kiamat ada yang

mengunggulinya. Namun lebih disebabkan pada hari kiamat kepemimpinan beliau

sangat dibutuhkan oleh seluruh manusia. Tidakkah Allah SWT sendiri menyebut Nabi

Yahya dengan gelar Sayyid?

3 : 532-3 : 4 & : éva : 4: 4 : -,- gua :u : Saji &sus

“Kemudian Malaikat (Jibril) memanggil Zakariya, sedang ia sedang berdiri melakukan

shalat dimihrab (katanya): “Sesungguhnya Allah SWT menggembirakan kamu dengan

kelahiran (seorang putramu) Yahya, yang membenarkan kalimat (yang datang) dari

Allah SWT, menjadi ikutan, menahan diri (dari hawa nafsu) dan seorang Nabi

termasuk keturunan orang-orang saleh." (Ali Imran: 39)

2. Menambah Lafadz Sayyidina dalam Shalat

Seperti pendapat yang telah disampaikan oleh Imam Ibn Hajar al-Asqalani dalam Fath

al-Barinya, penambahan dzikir ghair al-ma'tsur (bukan anjuran langsung dari Nabi

SAW) dalam shalat di perbolehkan, selama tidak bertentagan dengan dzikir al-ma'tsur.

Begitu pula di perbolehkan menambahkan gelar Sayyidina sebelum nama akhir. Yaitu

saat membaca shalawat ibrahimiyyah. Bahkan penambahan itu lebih utama,

sebagaimana hemat para ulama semisal Syaikh Izzuddin bin Abdissalam, Imam ar

Ramli, Imam al-Qulyubi, Imam asy-Syarqawi dari madzhab Syafi-'iyah, Imam al

Hashkafi dan Imam Ibn Abidin dari kalangan Hanafiyah, serta Imam an-Nafrawi dari

Malikiyah, meskipun penambahan Sayyidina tersebut memang tidak ma'tsur dari Nabi

SAW.(5) Sebab, dengan demikian berarti seseorang telah melaksanakan perintah

membaca shalawat sekaligus mengikrarkan pengakuannya atas keagungan derajat

Nabi Muhammad SAW dan Nabi Ibrahim AS. Penambahan tersebut tidak pula

bertentangan dengan penghormatan kepada beliau yang merupakan tujuan

pembacaan shalawat. Dalam Nihayah al-Muhtaj Imam ar-Ramli menerangkan:

“ . . Su: : & :u asis : , :es: 344 ussau- ai. 9:0-a:

: & Jas : -si : sais; Ai:

"Dan lebih utama membaca (shalawat ibrahimiyah saat shalat) dengan lafadz Sayyid,

seperti hemat Ibn Dhahir dan dijelaskan (pula) oleh segolongan ulama serta

difatwakan oleh asy-Syarih (Jalaluddin al-Mahalli). Sebab dengan menambahkannya

berarti telah melaksanakan hal yang diperintahkan kepada kita dan menambah

pengungkapan (pengakuan keagungan derajat Nabi Muhammad SAW dan Nabi
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librahim AS) yang merupakan suatu etika. Maka menambah gelar Sayyidina lebih

utama dari pada meninggalkannya."(6)

Andaikan memang Nabi SAW memerintahkan pembacaan shalawat tersebut tampa

penambahan, bukan berarti kita tidak boleh menambahkannya. Sebab, selama

perintah tersebut bukan perintah wajib, maka etika mesti diprioritaskan. Para ulama

menyebutkan:

ASi Ju: , ; -si $e

“Menjaga etika lebih baik daripada mengikuti perintah."

Terbukti, jauh-jauh hari para sahabat |bih mementingkan etika kepada Nabi

Muhammad SAW dari pada mengikuti perintahnaya. Seperti Sayyidina Ali bin Abi

Thalib yang tidak mau menghapus tulisan Rasulullah SAW dalam naskah Perdamaian

Hudaibiyah, meskipun diperintahkan. Saat itu Nabi SAW memerintahkan Ali.

14: 4:uis Al; Jé 4 J: :

"Hapuslah (nama) Rasulullah. "Ali menjawab: "Demi Allah SWT saya tidak akan

menghapusmu selamanya." (HR. Bukhari)

Dalam kesempatan lain Sayyidina Abu Bakar memilih mundur dan mempersilahkan

Nabi SAW mengimami shalat, meskipun telah diperintah meneruskan oleh beliau.

Rasulullah SAW bersabda:

4 - 4 J;- s: : - Sise e : 9su : Jus u: : -: Si u: a : ul :

- ia

"Wahai Abu Bakar. Apakah yang mencegahmu untuk tetap (menjadi imam Shalat) saat

aku perintahkan?." Lalu Abu Bakar menjawab: "Tidaklah bagi Ibnu Abi Quhafah (Abu

Bakar) berhak mengimami shalat dihadapan Rasulullah SAW." (HR. Bukhari).

Begitu pula penambahan gelar Sayyidina di dalam shalat. Kendati Nabi SAW tidak

mengajarkannya secara langsung, namun lebih utama dilakukan.

Meskipun begitu, sering muncul pertanyaan apakah penambahan tersebut tidak

membatalkan shalat? Bagai mana dengan Hadits Nabi SAW yang menyatakan

larangan beliau agar tidak menyebutnya Sayyid di dalam shalat? Maka jawabannya

adalah penambahan Sayyidina tidak membatalkan shalat dan Hadits tersbut adalah

Hadits yang tidak berdasar alias palsu. Imam ar-Ramli menegaskan:

iala ia : gega J: ku-ji &e 2: 4 us. J-is Jeus ×a : -- ai:

"Dan sementara Hadits: "Jangan kalian sebut Sayyid diriku di dalam Shalat!" adalah

Hadits batil yang tidak mempunyai dasar, seperti yang di utarakan oleh sebagian ahli

Hadits mutaakhirin. Dan asumsi ath-Thusi; "Niscaya tambahan Sayyidina itu

membatalkan shalat" adalah salah(7)

3. Pemahaman Hadits S.J|al
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Argumen pokok yang sering dijadikan dalil larangan penyebutan Sayyid bagi Nabi

Muhammad SAW adalah Hadits riwayat Abu Dawud berikut ini:

4 - Jus u: eius i-3 : 4 - 4 J: , , : : : eilaia & Ju ja 3:

Su::: a-si: : Jus S; uael Sas ulasi u: Jais :

"Dari Mutharrif ia berkata: "Ayahku pernah berkata: "Aku pergi bersama utusan Bani

Amir menuju ke (kediaman) Rasulullah SAW, kami berkata: “Engkau adalah Sayyid

kami. Lalu beliau bersabda: "Yang Sayyid hanayalah Allah SWT yang memiliki

keberkahan lagi luhur." Kami barkata: "Dan kami hanya mengutamakan derajatmu dan

mengagungkan anugrahmu." Beliau berkata: "Berkatalah kalian dengan apa yang

kalian katakan atau sebagiannya dan jangan sampai syaitan menjerumuskan

kalian." (HR. Abu Dawud)

Dalam memahami Hadits tersebut para ulama berpendapat bahwa Nabi SAW tidak

melarang beliau dipanggil dengan sebutan Sayyidina dengan larangan tahrim

(pengharaman). Hal ini ditinjau dari dua kajian.

Pertama, kata S.J| alil pada Hadits tersebut hanyalah penjelasan Nabi SAW tentang

siapa yang berhak menyandang sebutan Sayyid secara hakiki dan mutlak tanpa batas.

Yang mengatur segala urusan mahluknya.(8) Hadits tersebut tidak menafikan makna

Sayyid yang lainnya seperti yang telah disebutkan di awal bab yang bisa pula

disandang oleh Nabi SAW. Artinya, gelar ini layak disandang oleh Allah SWT atau pun

mahlukNya, seperti kata Ji (yang memiliki kekuasaan). Allah SWT berfirman.

-- - 3 - 4 : Su: - u: dea: : :usik su Ju:e- &a J --> 43 S2 Jua. 3 - : -: sw Ju-3

"Dan Yusuf berkata kepada orang yang diketahuinay akan selamat diantara mereka

berdua: "Terangkanlah keadaanku kepada tuan-mu!" Maka syaitan manjadikan dia

lupa menarangkan (kadaan Yusuf) kepada tuannya. Karena itu tetaplah Yusuf dalam

penjara beberapa tahun lamanya." (QS. Yusuf:42)

2: : ,: :: ?-4 Jul de : , : 3 : sarus: uji Ju:

"Dan Raja berkata: "Bawalah dia kepadaku." Maka tatkala utusan itu datang kepeda

Yusuf berkatalah Yusuf "Kembalilah kepada Tuanmu dan tanyakanlah kepadanya

bagaimana halnya wanita-wanita yang telah melukai tangannya. Sesungguhnya

Tuhanku maha mengetahui tipu daya mereka."(QS. Yusuf:50)

Yang dikehendaki oleh Nabi Yusuf AS dengan mengatakan rabb jelaslah bukan rabb

yang berarti Tuhan", akan tetapi rabb yang berarti tuan, sebagaimana dikatakan U,

bEllyang berarti tuan rumah. Demikian pula sebutan Sayyid. Dalam surat Ali Imran

Allah SWT menghormati Nabi Yahya AS dengan sebutan Sayyid, ia berfirman:

- ujs : a-, 4-5 & ak 6.a : 4: & Si -12-li: 2 : : Saji &sus
Jé ur: D3-2-3 -3 Aw J. 4-> Jer: -- : -/ > \->< ru 383 &
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“Kemudian Malaikat (Jibril) memanggil Zakariya, sedang ia sedang berdir melakukan

shalat di mihrab (katanya): “Sesungguhnya Allah SWT menggembirakan kamu dengan

kelahiran (seorang putramu) Yahya, yang membenarkan kalimat (yang datang) dari

Allah SWT, menjadi ikutan, menahan diri (dari hawa nafsu) dan seorang Nabi

termasuk keturunan orang-orang saleh.”

(Ali Imran:39)

Meskipun muatan maknanya hampir sama, sebutan Sayyid disandang oleh Rasulullah

SAW jelas tidak sepadan dengan sebutan Sayyid yang disandang Allah SWT. Gelar

Sayyid bagi Nabi SAW disematkan atas kepemimpinannya bagi umat dengan derajat

kenabian dan kerasulannya, sementara bagi Allah SWT atas penguasaannya dijagat

raya.(9)

Kedua, kalau pun ada kesan larangan Rasulullah SAW dalam Hadits diatas, yang

tersurat dalam teks

الشَّيْطَانُ وَالَيَسْتَجْرِيـَنَّكُمْ قـَوْلِكُمْ أَوْبـَعْضِ بِقَوْلِكُمْ ا
قـُوْلُوْ

(berkatalah dengan ucapan kalian atau sebagai ucapan kalian dan jangan biarkan

setan menjerumuskan kalian), itu pun disebabkan beliau tidak ingin dipuji secara

berlebihan alias muncul dari ketawadlu’an yang beliau miliki dan disebabkan pula oleh

kekhawatiaran beliau atas kesalah pahaman Bani Amir dalam memahami arti Sayyid.

Sebab, mereka masih mu’allaf yang belum lama masuk Islam. Beliau khawatir mereka

memahami makna Sayyid yang beliau sandang atas kemuliaan derajat Nabi dan

Rasul sederajat dengan Sayyid yang ada dalam kultur mereka sebelumnya. Yakni

kesayyidan yang diperoleh karena sebab-sebab duniawi yang selalu mereka agung

agungkan. Lebih jelasnay, dengan ucapan tersebut seakan-akan beliau bersabda:

“Bertutur katalah dengan bahasa yang dipakai orang-orang yang seagama dengan

kalian (agama Islam) dan panggilah aku Nabi dan Rasul sebagaimana Allah SWT

menyebutku dalam kitabNya. Jangan kalian menyebutku sebagai Sayyid sebagaiman

kalian menyebut para pembesar kalian (sebelum masuk Islam). Jangan kalian

samakan aku dengan mereka karena aku tidak sama dengan seorangpun di antara

mereka. Sebab, mereka tidak lebih rendah dari kalian dalam hal-hal duniawi, dan

sesungguhnya aku menjadi Sayyid kalian atas kenabian dan kerasulan. Maka

sebutkan aku sebagai Nabi dan Rasul, atau hindari ebagian perkataan kalian (itu) dan

bersikaplah sederhana didalamnya tanpa berlebihan atau hindarilah panggilan Sayyid

dan katakanlah Nabi dan Rasul...”demikian penafsiran as-Suyuthi.(10)

Kendati begitu, mengingat larangan tersebut disebabkan ketawadlu’an beliau dan

kekhawatiran atas kesalah pahaman para sahabatnay, maka pada hakikatnya beliau

tidak melarang penyebutan gelar Sayyid pada dirinya. Terbukti beliau sendiri memberi

suri tauladan dalam penghormatan pada orang-orang terpandang dengan penyebutan

gelar Sayyid, sebagaimana sanjungan beliau beliau pada cucunya, Hasan bin ‘Ali:

َ
ن

ْ
ي
ِ
ح

ِ
الصَّال
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3-dies: : : : e-: si4 jas - A : 3

"Sungguh anakku ini adalah Sayyid, semoga Allah mendamaikan di antara dua

golongan besar dari orang-orang Islam dengannya." (HR. Bukhari)

Begitu pula pengakuan beliau pada Sa'd bin Mu'adz:

:-J Gaji

"Berdirilah pada Sayyid kalian." (HR. Bukhari)

Tidak ketinggalan para sahabat pun mencontohnya, semisal do'a shalawat Ibn

Mas'ud, pelayan setia Rasulullah SAW.

3: - Geurel ---- u: u: *-j-r:

"Ya Allah, limpahkanlah shalawat rahmat dan berkahmu pada pemimpin para utusan,

pemimpin orang-orang yang bertaqwa dan pamungkas para Nabi" (HR. Ibnu Majjah)

Bahkan Sahl bin Hunaif memanggil Nabi SAW dengan berseru

"Wahai tuanku!"(HR. Abu Dawud)

Begitu pula pujian Sayyidina 'Umar kepada Sayyidina Abu Bakar dan Bilal :

"Abu Bakaradalah tuanku dan memerdekakan tuanku (Bilal)."

Perlu kita renungkan, apakah layak kita memanggilayah dan ibu kita langsung dengan

namanya? Apakah pantas kita menyebut guru-guru kita dengan namanya secara

langsung, tanpa mencerminkan penghormatan kepada mereka? Tidakkah Alla SWT

berfirman :

ua: :ax se: J; ) ae: Bia:

"Janganlah kamu jadikan panggilan Rasul di antara kamu seperti panggilan sebagian

kamu kepada sebagian yang lain." (QS. An-Nur: 63)

Tidakkah dalam al-Qur'an Allah SWT selalu menghormati beliau dengan gelar

kenabian dan kerasulannya tanpa menyebut langsung namanya?

Oleh sebab itu, Hadits diatas tidak bisa dipahami sebagai larangan penyebutan Sayyid

kepada beliau. Pengakuan langsung Nabi SAW atas kesayyidannya, persetujuan

kepada para sahabat atas panggilan Sayyid kepadanya dan ijma' para ulama

merupakan dasar yang kokoh atas keabsahan penyematan gelar Sayyid baginya.

Wallahu a'lam.

(1) Dalam gramatika arab, sangat dihindari peletakan wawu dengan ya dalam satu
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4.4

4.4.1

kata, sehingga wawu harus diganti dengan ya’.

(2) Sulaiman al-Bujairami, op. Cit., Juz I, hlm. 36.

(3) Shalih bin Fauzan, “I’anah al-Mustafid bi Syarh Kitab at-Tauhid”, Juz IV, hlm. 51.

CD al-Maktabah as-Syamilah.

(4) Saulaiman al-Bujairami, loc. Cit. Dan Wuzarah al-Auqaf wa asy-Syu’un al

Islamiyah bi al-Kuwait, “al-Mausu’ah al-Fiqhiyah”, Juz XI, hlm. 347. CD al-Fiqh al

Islami.

(5) Wuzarah al-Auqaf wa as-Syu’un al-Islamiyah bi al-Kuwait, loc. Cit.

(6) Ar-Ramli, Nihayatul al-Muhtaj, Bairut: Dar al-Kutub al-Islamiyah, 2003, Juz I, hlm.

530.

(7) Ar-Ramli, Nihayatul al-Muhtaj, Bairut: Dar al-Kutub al-Islamiyah, 2003, Juz I, hlm.

530

(8) Muhammad al-Qari, op. Cit., Juz IX hlm. 115–116.

(9) Muhammad al-Qari, op. Cit., Juz IX hlm. 115 – 116, al-Munawi, Faid al-Qadir,

Beirut: Dar al-Fikr, tt, Juz IV, hlm. 152.

(10) Al-‘Adzim Abbadi, ‘Aun al-Ma’bud Syarh Sunan Abi Dawud, Beirut: Dar al-Fikr,

1979, Juz XIII, hlm. 162.

0012. Benarkah Allah Berada di Langit Berdasarkan Hadits Shahih

?

Oleh Dhimas WAsyifa

(diambil dari salah satu situs)

BAB 1 PENDAHULUAN

Sebagian kawan kita yang menyatakan Allah berada di langit atau bersemayam di

atas `arsy berdalil dengan sebuah hadits yang menceritakan tentang kisah seorang

budak wanita yang berdialog dengan Rasul Saw.. Dalam hadits tersebut Rasul Saw.

melakukan dialog untuk mengetahui keimanan atau indikasi yang menunjukkan bahwa

budak wanita yang dimaksud sudah beriman atau belum? Budak dimaksud apakah

telah memenuhi persyaratan untuk bisa menjadi kafarah, berupa pembebasan

seorang budak beriman bagi muslim yang melanggar perbuatan tertentu di dalam

syariat atau tidak?!

Pada penghujung sebuah hadits riwayat Imam Muslim dengan sanad Mu`awiyah bin

Hakam direkamkan dialog antara Rasul Saw. dengan budak seperti redaksi berikut:

Rasulullah Saw. berkata: “datangkanlah ia kesini”. Kemudian akupun mendatangkan
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budak wanita tersebut ke hadapaan beliau. Beliau kemudian bertanya: “Dimanakah

Allah?”, maka ia menjawab: “ Di langit”, beliau bertanya lagi: “Siapa aku?”, maka ia

menjawab: “Anda Rasul Allah” Lalu beliau bersabda: “Bebaskanlah ia, karena ia

seorang yang beriman” (HR. Muslim)

Secara umum jumhur umat menolak hadits ini, disebabkan karena faktor:

1. Hadits ini bertentangan dengan dalil-dalil yang lebih kuat secara naqli dan `aqli [1].

1. Diantara dalil naqli:

a. QS: An Nahl: 17

Maka apakah (Allah) yang menciptakan itu sama dengan yang tidak dapat

menciptakan (apa-apa)?

b. QS: Al Syura: 11:

Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia

c. Banyak hadits yang menyatakan bahwa Rasul Saw. ketika menanyakan atau

menguji keimanan seseorang selalu dengan menggunakan syahadat bahwa tidak ada

Tuhan selain Allah dan syahadat Muhammad adalah utusan Allah. Hadits seperti ini

mencapai kapasitas mutawatir!

2. Dalil `aqly

a. Allah mahasuci dari tempat dan bertempat pada sesuatu apapun dari makhluqNya.

Allah mahasuci dari waktu dan pengaruh ruang waktu. Karena keduanya adalah milik

Allah. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam al Razi di dalam menafsirkan firman

Allah QS: Al An`am: 12: “Katakanlah: “Kepunyaan siapakah apa yang ada di langit dan

di bumi?” Katakanlah: “Kepunyaan Allah”.”

Ayat ini menjelaskan bahwa tempat dan semua yang berada pada tempat adalah milik

Allah.

Dan firman Allah QS: Al An`am: 13:

“Dan kepunyaan Allah-lah segala yang ada pada malam dan siang hari.”

Ayat ini menjelaskan bahwa waktu yang bergulir dan semua yang masuk ke dalam

ruang waktu adalah kepunyaan Allah, bukan sifatNya.

b. Akal manusia secara pasti dan tegas menyatakan bahwa Allah, al Khaliq pasti beda

dengan makhluqNya. Bila makhluq bertempat/tidak terlepas dari tempat tertentu, maka

Allah tidak bertempat tertentu. Karena Allah beda dengan makhluqNya. Bila makhluq

berada atau dipengaruhi oleh dimensi waktu, sedangkan Allah tidak!
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c. Allah bersifat qadim, oleh karena itu Allah tidak berada pada ruang tempat tertentu,

baik sebelum diciptakan arsy dan langit ataupun setelahnya. Apabila Allah berada di

atas langit atau di atas arsy setelah Allah menciptakan keduanya, berarti Allah

memiliki sifat hadits, karena keberadaan Allah di atas langit dan arsy telah didahului

oleh ketiadaan langit dan 'arsy dan Allah tidak berada di atas langit dan arsy sebelum

diciptakan keduanya. Setelah ada, baru kemudian bersemayam diatasnya. Ini artinya

kita menyifati Allah dengan sifat hadits. Sedangkan secara kaidah dinyatakan: bahwa

semua yang bisa dihinggapi oleh sifat hadits adalah hadits.

2. Hadits ini merupakan hadits yang menjadi perbincangan para ulama sejak dahulu

dan sampai kini, yang tidak diterima oleh sebagian orang karena bid'ah yang mereka

lakonkan[2]. Para hafiz di bidang hadits dan para pakar hadits yang mu’tabar

sepanjang sejarah sepakat menyatakan bahwa hadits ini adalah hadits mudltharib,

yang disebabkan oleh banyaknya Versi dari hadits ini, baik secara redaksional maupun

secara sanad hadits. Oleh karena itu sebagian ulama mengatakan hadits ini adalah

sahih tapi Syadz dan tidak bisa dijadikan landasan menyangkut masalah akidah!

Mari kita kaji lebih lanjut hadits yang menceritakan tentang kisah budak wanita ini

secara komprehensif, komparatif dan kritis.

Perhatikanlah redaksi hadits di dalam Sahih Muslim secara lengkap:

esai J- - - - - - 4 - 4 J- & - wi - Jé - :- G - 3° sa,

Je real estra - Jl es,a: :u su-J<l - - -au esa, gu, 4 u-, -l:

- - - - 2u - l° 4 - 4 J- - - - : :-e re, - ase

: : - ; 9- saa 9 Ju - S: , : ,s:u : - - - - - 4 --

J- - - - - 4 - 4 J- Jews : 9U sa: :- - - -ul°9se.

9: Je, es Jer: 9 Ju Juš esi Sur, u 9b ->-9u 4 su : ua- 4° -- J' 4.

Ju J3las: Jur) uas - Ju ( •S-a: 9° :u-a-J Al Jé) +4-a: Sè ra,9-e us- M: Je

--lee:Jl - J u: :* -é Jé Le as jal - ase su: , : 96

J.S Qsi-l us --Wes" J- ul - su --> - I° : --U l --U 5° es --

u = Je° :ei>si 4 J-, u - 'e u: *- l° 4 - 4 J-, -e & :

-3 e :e Jé 4 J- - -Jé : Ui Jé su-h -Jé 4 : 4 Jue e :

Diriwayatkan dari Mu'awiyah Bin Hakam Al Sulamiy: Ketika saya shalat bersama

Rasulullah Saw. ada seorang laki-laki yang bersin, lantas saya mendoakannya

dengan mengucapkan yarhamukaLlah. Semua orang yang shalat lantas melihat

kepadaku dan aku menjawab: "Celaka kedua orangtua kalian beranak kalian, ada apa

kalian melihatku seperti itu?" Kemudian mereka memukulkan tangan mereka ke

paha-paha mereka. Aku tahu mereka memintaku untuk diam, maka akupun diam.
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Ketika telah selesai Rasul Saw. menunaikan shalat, demi ayah dan ibuku, aku tidak

pernah melihat sebelum dan sesudahnya seorang guru yang lebih baik cara

mendidiknya daripada Rasul saw.. Demi Allah, beliau tidak menjatuhkanku, tidak

memukulku, dan juga tidak mencelaku. Beliau hanya berkata: “Sesungguhnya shalat

ini tidak boleh ada perkataan manusia di dalamnya. Di dalam shalat hanyalah terdiri

dari tasbih, takbir dan bacaan al Qur`an.” Atau sebagaimana yang dikatakan oleh

Rasul saw.. Aku kemudian menjawab: “Wahai Rasul Saw. sesungguhnya aku adalah

seorang yang baru saja berada di dalam kejahiliyahan kemudian datang islam. Dan

sesungguhnya diantara kami masih ada yang mendatangi para dukun. Beliau berkata:

“Jangan datangi mereka!” Aku kemudian menjelaskan bahwa diantara kami masih ada

yang melakukan tathayyur (percaya terhadap kesialan dan bersikap pesimistis). Beliau

mengatakan: “Itu hanyalah sesuatu yang mereka rasakan di dalam diri mereka, maka

janganlah sampai membuat mereka berpaling (Kata Ibnu Shabbah: maka janganlah

membuat kalian berpaling). Kemudian ia melanjutkan penjelasan: Aku berkata: dan

sesungguhnya diantara kami ada yang menulis dengan tangan mereka. Rasul Saw.

berkata: dari kalangan Nabi juga ada yang menulis (khat) dengan tangan, barangsiapa

yang sesuai apa yang mereka tulis, maka beruntunglah ia. Dia kemudian berkata:

saya memiliki seorang budak perempuan yang mengembalakan kambing di sekitar

bukit Uhud dan Jawwaniyyah. Pada suatu hari aku memperhatikan ia mengembala,

ketika itu seekor srigala telah memangsa seekor kambing. Aku adalah seorang anak

manusia juga. Aku bersalah sebagaimana yang lain. Kemudian aku menamparnya

(budak wanita) dengan sekali tamparan. Maka kemudian aku mendatangi Rasul Saw..

Rasul Saw. menganggap itu adalah suatu hal yang besar bagiku. Akupun berkata:

“Apakah aku mesti membebaskannya?” Rasul Saw. menjawab: “Datangkanlah ia

kesini!”. Kemudian akupun mendatangkan budak wanita tersebut ke hadapan Rasul

Saw.. Rasul Saw. kemudian bertanya: “Dimanakah Allah?”, maka ia (budak wanita)

menjawab: “Di langit”, Rasul Saw. bertanya lagi: “Siapa aku?”, maka ia menjawab:

“Anda Rasul Allah”. Lalu Rasul Saw. bersabda: “Bebaskanlah ia karena ia adalah

seorang yang beriman” (HR. Muslim)

Hadits ini menjelaskan beberapa hal penting kepada kita, diantaranya

1. Sekelumit pelajaran yang bisa dipetik dari hadits, diantaranya;

a. Rasul Saw. mencontohkan metode mengajar yang tauladan.

b. Hadits ini menceritakan tentang masalah membayar kafarah berupa pembebasan

seorang budak yang disyaratkan mesti beriman. Rasul Saw. memastikan apakah

budak yang akan dibebaskan sudah beriman?!

c. Di dalam hadits menceritakan tentang status periwayat hadits yang baru masuk

islam.

d. Di dalam hadits menceritakan keadaan kaum si periwayat hadits.
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4.4.2

e. Di dalam hadits diceritakan cara Rasul Saw. mengetahui bahwa si budak seorang

beriman atau bukan? Berdasarkan indikasi yang nampak oleh Rasul Saw..|3|

2. Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Muslim pada bab "Haram berbicara di dalam

shalat". Beliau tidak meriwayatkan pada bab "iman", bab "kafarah dengan

pembebasan budak beriman", dan juga bukan pada bab "pembebasan budak". Artinya

hadits ini beliau kelompokkan ke dalam masalah-masalah amaliyah, bukan bersifat

masalah akidah. Karena hadits ini tidak cukup kuat untuk berdalil di dalam masalah

akidah.

3. Imam Nawawi dalam menjelaskan penghujung hadits yang merupakan dialog

antara Rasul Saw. dengan budak wanita, mengatakan bahwa ulama memiliki banyak

persepsi dalam memahaminya, secara ringkas ulama memahaminya dengan 2

metode,

a. Mengimani hadits sebagaimana yang disampaikan oleh Rasul Saw. tanpa mengkaji

lebih jauh makna yang dimaksud dan meyakini bahwa tidak ada yang semisal dengan

Allah sesuatupun serta mensucikan Allah dari segala sifat makhluq.

b. Takwil dengan makna sesuai dengan sifat yang layak bagi Allah.|4|

BAB 2 ANALISA HADITS

BAB ||

Berkenaan dengan hadits Muslim ini, Imam Baihaqi berkomentar di dalam kitabnya Al

Asma Wa Al Shifat 5].

+a 9s: , : , - G - -ah :u- ab: -- , wai - -- - - - Las

& Ade- -J & Asal -us -,: Aés Aaj 3>,' ->>') -->J e: u: *is : 4,2.J

-->J aă s$-J & Asw -Ju

“Hadits ini adalah shahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim secara terpotong dari

hadits yang bersumber dari Auza'ie dan Hajjaj al Shawwaf dari Yahya bin Abi Katsir

tanpa menyebutkan tentang kisah budak wanita. Saya mengira ia meninggalkan kisah

budak wanita tersebut karena terjadinya perbedaan riwayat pada redaksinya dan saya

juga menyebutkan hadits ini pada bab Zhihar di dalam kitab sunan (al kubra). Riwayat

yang ada berbeda dengan riwayat para periwayat yang bertentangan dengan riwayat

Muawiyah Bin Hakam dari segi redaksi hadits."

Dari pernyataan Imam Baihaqi ini dipahami secara jelas bahwa pemaparan kisah

budak wanita yang merupakan bagian dari hadits[6].

1. Tidak terdapat di dalam sahih Muslim menurut versi Imam Baihaqi.
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2. Bahwa kisah ini terjadi perbedaan riwayat dari segi redaksi hadits.

Penjelasan lebih lanjut dari pernyataan Imam Baihaqi,

1. Naskah Sahih Muslim tidak sama antara satu naskah dengan naskah yang lain

tentang kisah budak wanita ini. Boleh jadi Imam Muslim menarik kembali hadits ini dan

merevisinya pada periode selanjutnya serta menghapusnya atau redaksi hadits yang

ada tidak ditemui pada naskah Sahih Muslim yang dimiliki oleh Imam Baihaqi[7].

Sebagaimana juga dilakukan oleh imam Malik di dalam kitab Muwatha riwayat Laits,

yang tidak menyebutkan redaksi "sesungguhnya ia adalah seorang yang beriman".

Samahalnya dengan Imam Bukhari yang menyebutkan potongan hadits ini pada bab

afal al ibad, dan hanya mengambil potongan yang berhubungan dengan masalah

mendo akan orang yang bersin, tanpa mengisyaratkan sedikit pun tentang masalah

"Allah berada di langit". Imam Bukhari meringkas hadits tanpa menyebutkan sebab

beliau meringkasnya. Namun beliau tidak berpegang kepada kesahihan hadits tentang

budak wanita ini, karena melihat perbedaan riwayat tentang kisah ini yang

menunjukkan bahwa periwayat hadits tidak kuat hafalan (dhabit) dalam periwayatan.

2. Terjadinya perbedaan riwayat antara riwayat yang bersumber dari Mu'awiyah Bin

Hakam dengan riwayat yang lain. Bahkan menurut DR. Umar Abdullah Kamil terjadi

perbedaan riwayat yang bersumber dari Mu'awiyah bin Hakam sendiri. Sebagaimana

penjelasan berikut:

DUA RIWAYAT YANG BERSUMBER DAR MU'AWIYAH BIN HAKAM:

RIWAYAT PERTAMA (8)

Sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Muslim diatas dengan menggunakan

redaksi:

-3 : :e Jé 4 J- - -Jé wi Jé su-l -Jé : 4 : 4 Ju:

Beliau (Rasul Saw.) kemudian bertanya: "Dimanakah Allah?", maka ia menjawab: " Di

langit", beliau bertanya lagi: "Siapa aku?", maka ia menjawab: "Anda Rasul Allah". Lalu

beliau bersabda: “Bebaskanlah ia, karena ia seorang yang beriman" (HR Muslim)

RIWAYAT KEDUA

Jiu-Jé yu- suas , sra : , 45 ° -- &, & s; / ase.J a- : *J us:

e) - - - 4 - : - ) : -- : --> , aw - - - --

4 -' ('s- -) u:- Jl u:

Diriwayatkan oleh Imam Al Dzahaby dan ia menyebutkan bahwa pada sanad riwayat

ini terdapat al Hafiz Al Mizzy dari jalur Said bin Zaid dari Taubah al Anbarry dari
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Atha` bin Yassar, ia berkata: disampaikan kepadaku oleh pemilik budak -

mengisyaratkan kepada Mu`awiyah Bin Hakam- dan menyebutkan hadits, dan di

dalam hadits terdapat redaksi: kemudian Nabi Saw. menjulurkan tangannya

kepadanya (budak) seraya mengisyaratkan pertanyaan, “siapa di langit?” ia

menjawab: “Allah”

Untuk mengkaji lebih jauh tentang jalur-jalur hadits secara komprehensif, silahkan

rujuk kitab al `Uluww, Imam Dzahaby, Kitab Tauhid, Ibnu Khuzaimah dan syarah

syarah dari kitab Al Muwatha`, Imam Malik.[9]

Sebagaimana diketahui pada riwayat ini, Rasul Saw. tidak mengatakan “dimana

Allah?” dan juga tidak mengatakan “siapa yang ada di langit?”, namun Rasul Saw.

hanya menggunakan bahasa isyarat! Perkataan Rasul Saw dan budak wanita pada

kedua riwayat merupakan pengungkapan dan redaksi dari periwayat hadits dan

pemahamannya, bukan dari Rasul Saw.![10]

Sanad hadits ini insya Allah berderajat hasan. Sa`id Bin Zaid merupakan periwayat

hadits yang tsiqah dan beliau merupakan salah seorang rijal Imam Muslim. Beliau juga

dinyatakan tsiqah oleh: Ibnu Ma`in, Ibnu Sa`ad, Al `Ajaly dan Sulaiman Bin Harb.

Imam Bukhari dan Al Darimy berkomentar tentangnya: “Ia adalah seorang yang sangat

bisa dipercaya dan ia adalah seorang yang hafiz”. Meskipun Yahya Bin Sa`id dan

yang lainnya menyatakannya sebagai seorang periwayat yang dha`if. Oleh karena itu

hadits yang diriwayatkannya tidak akan turun, kecuali kepada derajat hasan.

Pada riwayat pertama yang diriwayatkan oleh Imam Muslim terdapat Hilal Bin Ali Bin

Usamah (Hilal Bin Abi Maimunah). Abu Hatim berkomentar tentangnya: “Beliau

merupakan seorang syaikh yang ditulis hadits-haditsnya”. Imam Nasa`i juga

mengomentari: “tidak apa-apa dengannya, artinya sanad darinya adalah berderajat

hasan”. Sebagaimana juga diisyaratkan oleh Al Hafiz Ya`cub Bin Sofyan Al Qasawy.

Al Hafiz Ibnu `Abdil Barr pun berkomentar senada dengan itu.[11]

Dari dua riwayat ini tidak bisa dielakkan bahwa terjadi idlthirab (keraguan karena

banyak versi) di dalam riwayat dan tentang kepastian adanya lafaz “dimana Allah?”

Beghitu juga dengan pernyataan: “berada di langit”. Keduanya merupakan redaksi

yang bersumber dari periwayat hadits.

Sangat perlu dipahami bahwa periwayat hadits, Mu`awiyah Bin Hakam bukanlah

seorang ulama, bukan seorang fuqaha di kalangan sahabat serta jarang menyertai

Rasul Saw. sehingga tidak mempelajari banyak ilmu secara lebih mendalam. Bahkan

sebagaimana disebutkan di dalam riwayat hadits pada sahih Muslim di awal, “saya

baru saja terlepas dari kaum jahiliyah dan masuk islam”. Ketika itu beliau tidak tahu

bahwa menjawab (mendo`akan) orang yang bersin dapat menyebabkan batal shalat

dan berbicara dengan orang lain juga membatalkan shalat. Oleh karena itu beliau

belum memahami syariat -yang di dalamnya termasuk masalah tauhid- secara lebih
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matang.

Tentang keadaan periwayat hadits, Muawiyah Bin Hakam ini, akan semakin jelas

ketika kita melakukan komparasi dengan riwayat hadits lain, yang diriwayatkan bukan

melalui jalur beliau.[12|

Selanjutnya mari kita perhatikan pemaparan Imam Baihaqi:

Ada riwayat lain yang disebutkan oleh Imam Baihaqi di dalam kitab Sunan kubra di

dalam Bab Zhihar pada sub bab "membebaskan budak yang bisu ketika

mengisyaratkan bahwa dirinya telah beriman".

Riwayat ini dari jalur Aun bin Abdullah dari Abdullah bin Uthbah dari Abu Hurairah,

as;-9--- - 4 --g: is: Si: : eis : : 4 : 3 4 : : es &

u. Jus i-y su-J-ue & 4 : 4 Jus e : sege & 4 J: : Jus :

L-4 - Ju4 J: - :- ;-- - 4 --g: , ejek wis:

: u: u: X) : ---> ue & ).

Dari Abi Hurairah Ra. bahwasanya seorang laki-laki datang kepada Nabi Saw dengan

seorang budak wanita yang berkulit hitam dan ia berkata kepada Nabi Saw. Wahai

Rasulullah Saw., sesungguhnya saya memiliki kewajiban untuk membebaskan

seorang budak beriman. Kemudian Rasul Saw. berkata kepadanya (budak wanita):

"dimana Allah?" kemudian ia (budak wanita) memberi isyarat ke arah langit dengan

jarinya. Rasul Saw. kemudian bertanya lagi kepadanya “dan saya siapa?" Ia kembali

mengisyaratkan kepada Nabi Saw. dan selanjutnya menunjuk ke arah langit,

maksudnya "engkau adalah seorang utusan Allah". Kemudian Rasulullah Saw. berkata

kepada laki-laki tadi. “Bebaskanlah ia, karena ia adalah seorang yang beriman".[13)

Jika melihat kepada keumuman riwayat, ini sama dengan riwayat yang sebelumnya,

menceritakan tentang kisah yang sama dan di dalam riwayat juga disebutkan bahwa

ada redaksi:

4 -e (su-l -) Jésus- J ul A - - - 4 - - -

Berarti dialog terjadi dengan bahasa isyarat dari kedua sisi dan redaksi yang

didakwakan sebenarnya tidak ada. Hujjatul Islam, Abu Hamid Al Ghazali

menambahkan bahwa budak wanita ini adalah seorang yang bisu dan ia tidak memiliki

cara lain untuk menunjukkan ketinggian Allah Yang Maha Kamal kecuali dengan

menggunakan bahasa isyarat menunjuk langit. Dialog ini dilakukan oleh Rasul Saw.

karena para sahabat menyangka budak wanita sebagai seorang penyembah berhala

di rumah-rumah penyembahan berhala. Rasul Saw. ingin mengetahui kebenaran

prasangka mereka terhadap keyakinan sang budak, maka sang budak
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memberitahukan kepada mereka keyakinannya bahwa sembahannya bukanlah

berhala-berhala yang ada di rumah-rumah penyembahan berhala, sebagaimana yang

disangkakan terhadapnya|14]. Isyarat ini selain menujukkan bahwa budak adalah

seorang yang bisu juga mengisyaratkan bahwa si budak adalah seorang non arab

sebagaimana disebutkan oleh sebagian riwayat. Isyarat ke langit ini juga adalah suatu

hal yang biasa dilakukan oleh orang awam dan mereka tidak memiliki cara lain untuk

menunjukkan Tuhan mereka. Jikalaupun dialog ini benar terjadi sesuai dengan redaksi

pada Sahih Muslim, maka Rasul Saw. menyetujui dialog ini sebagai perwujudan

metode dakwah yang menempatkan seseorang sesuai dengan kemampuan akal

mereka|15]

Bagaimana mungkin kita berpegang kepada riwayat yang menjadi perbincangan

sepanjang sejarah ini dan realitanya menyatakan tidak adanya redaksi dari Rasul

Saw, dan budak secara tegas dan pasti, seperti yang didakwakan?![16]

BAB 3 ANALISA RIWAYAT DARI JALUR SELAIN MUTAWIYAH BIN HAKAM

ANALISA RIWAYAT DARI JALUR SELAIN MU'AWIYAH BIN HAKAM YANG

MENCERITAKAN KISAHYANG SAMA DENGAN MENGGUNAKAN REDAKSI ga:

s in S. J. S. Si (APAKAH.ENGKAU BERSAKSI BAHWATADATUHAN SELAIN

ALLAH?)"

RIWAYAT PERTAMA:

Bersumber dari periwayat Atha' bin Yassar juga terdapat di dalam kitab Mushannaf

Abdul Razzaq

* : : --e su - 53 use, - :ur 4 - 59r, Ji suae - Jé: : e

* - ua J-, -ae ser : - *- - 4 - 4 : - 9 >be-u:

& - aul - 9 - 4: -3 : le -se: : 4 u: :- le 4 - 4 :*

* 814 - 9 - - - 4 - 4 Ju- e : - - 4 - - 4 Ju: *&

“3- ul - ol - - - - - - - - - 4,- 4 - - - - -je

J- 3i Gael Jé è , ul° -- :-Jé.

Dari Ibnu Juraij, ia berkata: Aku dikhabarkan oleh Atha', bahwasanya seorang laki

laki memiliki seorang budak perempuan yang dipekerjakannya untuk mengembalakan

kambingnya dan kambing-kambing ini merupakan kambing pilihan - yakni dari

kambingnya yang banyak itu-. Kemudian ia bermaksud memberikannya (kambing

tersebut) kepada Nabi Saw. Lalu tibalah binatang buas dan menerkam kambingnya.

Si laki-laki kemudian marah dan menampar wajah budak perempuan. Silak-laki lantas

mendatangi Nabi Saw. dan menyebutkan semua yang terjadi kepada Nabi Saw.. la
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juga menyebutkan bahwa ia mesti membebaskan seorang budak yang beriman

sebagai kafarah dan ia bermaksud untuk menjadikan budak ini sebagai budak yang

dibebaskannya ketika ia menamparnya itu. Maka Rasul Saw. berkata kepadanya:

“Datangkanlah ia kepadaku!". Rasul Saw. kemudian menanyainya (budak wanita):

"Apakah engkau bersaksi bahwa tidak ada tuhan selain Allah?" Ia menjawab: "Iya".

Dan “bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah?" Ia menjawab: "Iya". Dan

“kematian serta kebangkitan adalah sesuatu yang haq?" Ia menjawab: "Iya". Dan

"surga dan neraka dalah haq?" la menjawab: "Iya". Ketika selesai dialog tersebut,

Rasul Saw. mengatakan: “Bebaskanlah ia atau tetap bersamamu!"[17]

Ini adala riwayat dengan sanad shahih, 'aliy (paling dekat) kepada Atha' (periwayat

hadits Mu'awiyah bin Hakam), sebagaimana telah diketahui

Ini adalah riwayat ketiga tentang hadits yang menceritakan kisah budak wanita yang

diriwayatkan dari jalur Atha'.

Sudah disebutkan sebelumnya bahwa dari segi redaksi, hadits diriwayatkan dengan

redaksi:

1. Riwayat pertama diriwayatkan dengan redaksi: "Al Jai (dimana Allah)?".

2. Sedangkan riwayat kedua diriwayatkan dengan redaksi: 34 - Je à la J.:

4 -Jé (su-J : -) Jés usa- uji ul: : (Menggunakan isyarat kepada sibudak

untuk bertanya, "siapa yang berada di langit?").

3. Dan riwayat ketiga dengan redaksi":i (Apakah engkau bersaksi)?".

Beghinilah kita lihat, redaksi hadits menyatakan bahwa Rasul Saw. tidak mengatakan

“dimana Allah?"

Pembaca budiman Cobalah perhatikan secara lebih seksama ada keraguan lagi yang

ditemui pada riwayat lain tentang hadits budak perempuan ini, yang bersumber dari

jalur selain periwayat Atha'. Bahkan riwayat berikut ini lebih meragukan lagi

dibandingkan dengan riwayat Atha yang sedang kita bahas ini.

RIWAYAT KEDUA

-J: , : - 29: Si:- : : 4 : : 4 : : e : ua :

s:ie: aji -sege; sge & 4 J: : Jus ass-4:-- le & --4.

Sie: Ju : -ju di 9,4 - Sis: -- le & -- 4 J: 4 Jus

4 -- 4 J: Jus : -ju sesi : --ju : Ju - - 4 J: :

usai) ----> Alex.
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Disampaikan kepadaku oleh Imam Malik: dari Syihab dari `Ubaidillah Bin Abdullah Bin

`Uthbah Bin Mas`ud bahwasanya seorang laki-laki dari kalangan Anshar mendatangi

Rasul Saw. ia memiliki seorang budak wanita berkulit hitam dan berkata: Wahai Rasul

Saw. sesungguhnya saya mesti membebaskan seorang budak beriman, jikalau

engkau melihatnya beriman, maka bebaskanlah ia. Maka Rasul Saw. berkata

kepadanya (budak wanita) “Apakah engkau bersaksi bahwa tidak ada tuhan selain

Allah?” Ia menjawab: “Iya”. Dan “apakah engkau bersaksi bahwasanya Muhammad

adalah utusan Allah?” ia menjawab: “Iya”. Dan “apakah engkau meyakini adanya

kebangkitan setelah kematian?! Ia menjawab: “Iya”. Rasul Saw. kemudian

mengatakan : “bebaskanlah ia”[18]

Dan diriwayatkan oleh Imam Abdur Razaq[19], ia berkata: saya dikhabarkan oleh

Ma`mar dari Zhuhry dari Ubaidillah dari seorang laki-laki dari kaum Anshar dengan

hadits ini. Dan dari jalurnya (Abdul Razaq) juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad[20],

sebagaimana juga diriwayatkan oleh periwayat lain.

Adapun tentang `Ubaidillah Bin `Abdullah Bin `Uthbah Bin Mas`ud, maka beliau adalah

salah seorang dari tujuh fuqaha di Madinah yang terkenal dan merupakan rijal ahli

hadits yang enam juga. Selain itu, beliau termasuk seorang imam yang tsiqah. Berkata

Al Hafiz Ibnu Hajar di dalam kitab Al Taqrib tentang beliau: “Ia adalah seorang yang

tsiqah, seorang faqih, diterima riwayatnya, kuat hafalannya, tidak diketahui bahwa

beliau seorang yang mudallis dan riwayat beliau yang diriwayatkan dengan riwayat `an

`anah bisa diterima sebagai riwayat yang bersumber dari pendengaran langsung

(sama`). Dan ia benar-benar telah berkomentar tentang seorang laki-laki yang berasal

dari kaum Anshar ini.

Berkata Ibnu Katsir di dalam tafsirnya: “Sanadnya (hadits diatas) adalah sahih dan

sifat jahalah (tidak dikenal) seorang sahabat yang melekat pada dirinya tidak

mempengaruhi periwayatannya.”

Berkata Ibnu Abdil Barr, di dalam kitabnya Al Tamhid Lima Fie Al Muwatha` Min Al

Ma`anie Wa Al Asanid: “Secara zhahir haditsnya adalah hadits mursal, akan tetapi

dipercayai bahwa haditsnya adalah terjadi ketersambungan riwayat (ittishal), karena

adanya pertemuan `Ubaidillah dengan sekelompok sahabat.

Berkata Al Hafidz Ibnu Hajar Al Haitsami, di dalam kitab Majma` Al Zawaid: “Hadits ini

diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan para rijalnya adalah rijal yang sahih.”

Jelaslah bagi kita bahwa hadits tentang kisah budak wanita di dalam kitab Sahih

Muslim dan pertanyaan Nabi kepadanya, minimal merupakan riwayat yang mudltharib

secara redaksional. Jikalau kita ambil dengan cara mentarjih dengan berdasarkan

syahid[21] dan indikasi yang mendukungnya, maka riwayat dengan redaksi: أتشھدين

(apakah engkau bersaksi)?” adalah riwayat yang rajih (terkuat). Karena riwayat ini

sesuai dengan akidah islam secara yakin dan merupakan hadits yang paling sahih jika
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di pandang dari sisi sanad.

Jika dipandang dari seluruh sisi, kita tidak boleh mengambil riwayat yang mengatakan:

“dimana Allah?" berdasarkan zahir (makna yang langsung dipahami) dari lafaznya.

Oleh karena itu riwayat ini ditakWil oleh para ulama, seperti Imam Nawawi, Qadhi Ibnu

Al Arabi, al Bajiy dan masih banyak selain mereka.

Imam Nawawi berkata dalam menjelaskan tentang hadits mudltharib: Hadits

mudltharib adalah: hadits yang diriwayatkan dengan pelbagai redaksi yang berbeda

namun berdekatan. Apabila ditarjih salah satu riwayat, maka tarjih dengan cara

melihat hafalan periwayatnya atau melihat banyaknya sahabat yang meriwayatkan

tentang hadits ini, atau dengan cara selain itu. Maka kemudian baru bisa dihukumi

bahwa hadits tersebut adalah hadits yang rajih, sehingga tidak lagi menjadi hadits

yang mudltharib. Dan idlthirab menyebabkan sebuah hadits menjadi dhaif (lemah)

karena hadits menunjukkan ketidak patenan (dhabit) dalam meriwayatkan. (ldlthirab)

ini kadang bisa terjadi pada sanad dan kadang bisa terjadi pada matan (redaksi)

hadits. Pada kedua keadaan, (idlthirab) bisa jadi bersumber dari satu periwayat atau

dari banyak periwayat.

Al Hafidz Ibnu Daqid Al 'ld di dalam kitab Al lqtirah, memaparkan: Hadits mudltharib

adalah hadits yang diriwayatkan dengan pelbagai redaksi yang berbeda-beda dan ini

merupakan salah satu yang menyebabkan hadits memiliki illat menurut mereka

(kalangan ahli hadits) dan menyebabkan hadits berkedudukan dha’if (lemah)

DIANTARA SYAHID YANG MEMPERKUAT HADITS DENGAN RIWAYAT ge:ji

(APAKAH ENGKAU BERSAKSI)?"

Syahid adalah hadits lain yang diriwayatkan senada secara makna, namun berbeda

secara redaksi. Sedangkan laki-laki yang disebutkan pada beberapa riwayat hadits

yang disebutkan pada pembahasan ini semuanya dimaksudkan kepada Mu'awiyah

Bin Hakam[22|

1. Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Al Darimiy[23]

Ji :-si Ju: le 2 Jé & sis;-si : sl>:- 49 x 3-ue &B :, J 9 - - - - 4

*; 4: gase Jé - :-Jé & S. J. S.

Pada bab "Apabila seseorang mesti membebaskan seorang budak beriman"

Dikhabarkan kepada kami oleh Al Walid Al Thayalisiy bersumber dari Hamad Bin

Salamah dari Muhammad Bin Amru dari Abu Salamah dari Syarid, ia berkata: Aku

mendatangi Rasul Saw. dan aku berkata bahwa saya mesti membebaskan seorang

budak perempuan dan saya memiliki seorang budak perempuan berkulit hitam dari
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suku Nuwaibah, apakah cukup dengan membebaskannya sebagai kafarah bagiku?

Rasul Saw. berkata: "Panggillah ia!" maka Rasul saw. kemudian bertanya: "Apakah

engkau bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah?" Ia menjawab: "ya". Rasul

memerintahkan: “Merdekakanlah ia, karena sesungguhnya ia adalah seorang yang

beriman."

Berkata Husain Salim Asad sanadnya hasan karena adanya periwayat hadits yang

bernama Muhammad Bin Amru.

2. Hadist yang diriwayatkan oleh Al Thabraniy[24]

: :13; 9: sates : le 3 Jus , --3* 0 -G : 9:; Si-: : , : ,

Jé: seju 4 J: giga:Ju : Jé au S14 Si gas:Jus 4 : Jus.

g:

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwasanya seorang laki-laki mendatangi Rasul Saw.

dan ia berkata: sesungguhnya saya mesti membebaskan seorang budak beriman dan

saya memiliki seorang budak berkulit hitam dari kalangan non arab. Rasul Saw.

berkata: “Bawalah ia kesini!". Rasul Saw. kemudian menanyainya: "Apakah engkau

bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah? Ia berkata: "ya". Kemudian beliau berkata:

"Apakah engkau bersaksi bahwa aku adalah Rasul Allah? Ia menjawab: "Iya". Rasul

Saw. kemudian memerintahkan: “bebaskanlah ia!"

Al Hafidz Ibnu Hajar Al Haitsamy di dalam kitabnya Majma Al Zawaid, berkomentar:

Pada sanad hadits ada seorang periwayat yang bernama Muhammad Bin Abi Layla

dan beliau adalah seorang yang jelek hafalannya, tetapi beliau sebelumnya adalah

Seorang yang tsiqah.

3. Hadist yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya dengan redaksi:

“siapa tuhanmu?" yang juga merupakan hadits sahih secara sanad|25].

s!>> 4.9ur sues &, & 3: Ji -esi : 0 4. J3-) : - Jé Ja: 43-J 4, J. J. 83).

ue; A :ei :Jú 4. J9-, -Jésui & Jú 4 -Jé “el, J. Ju: -se: !u4. è : Juá!

Diriwayatkan dari Syarid Bin Suwaid Al Tsaqafy, ia berkata: aku berkata: Wahai Rasul

saw., sesungguhnya ibuku telah mewasiatkan kepadaku untuk membebaskan seorang

budak atas dirinya dan saya memiliki seorang budak berkulit hitam. Rasul Saw.

berkata: "Panggilah ia!" Maka datanglah budak itu dan Rasul Saw. bertanya: "Siapa

tuhanmu?" Ia menjawab: "Allah". Rasul Saw. bertanya lagi: "siapa saya?" la

menjawab: “Utusan Allah." Rasul Saw. berkata “Bebaskanlah ia, karena ia adalah

seorang yang beriman."
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4.4.4

Riwayat ini semakna dengan riwayat yang memiliki redaksi” أَتَشْهَدِينَ (apakah engkau

bersaksi)?”

BAB 4 HADITS-HADITS INI TIDAK TERDAPAT DI DALAM KUTUB AL SITTAH

Apabila ada yang mengklaim bahwa hadits-hadits yang dijadikan rujukan dalam

pembahasan ini tidak terdapat di dalam kutub al sittah (Sahih Bukhari, Sahih Muslim,

Sunan Turmudzi, Sunan Abi Daud, Sunan Nasa`i, dan Sunan Ibnu Majah) sehingga

tidak bisa diterima, dijadikan pedoman dan pijakan kita, apalagi dalam masalah

akidah, mari kita perhatikan komentar Al Hafiz Abu Al Fadl `Abdillah Muhammad

Shiddiq Al Ghumary[26]:

Bila ada yang menolak hadits dengan statement bahwa “hadits ini tidak ditemui di

dalam dua kitab sahih (bukhari-Muslim), atau tidak diriwayatkan oleh kutub al sittah”.

Pernyataan seperti ini, akan disangka oleh orang-orang yang sedikit ilmu, bahwa

setiap hadits yang tidak diriwayatkan di dalam dua kitab sahih (Bukhari-Muslim) dan

juga tidak diriwayatkan di dalam kutub al sittah lainnya, adalah hadits dha`if atau

maudhu`! Pernyataan ini sesungguhnya adalah statement bathil yang tidak

berdasarkan kepada pijakan ilmu yang benar, akan tetapi sebagai bagian dari bid`ah

yang mereka munculkan pada zaman sekarang ini. Tidak ada di dunia ini seorangpun

`alim, fuqaha` mujtahid, dan para muhadits yang hafiz mensyaratkan bahwa standar

kesahihan hadits harus diriwayatkan di dalam salah satu kutub sittah! Akan tetapi

ulama sepakat bahwa “hadits apabila memenuhi persyaratan sahih, wajib beramal

dengan hadits tersebut, baik diriwayatkan di dalam kutub sittah ataupun tidak.

STUDI KRITIS DAN ANALISA TERHADAP HADITS

Apakah pertanyaan “dimana Allah?” yang biasa digunakan untuk menanyakan tempat

secara indrawi menunjukkan terhadap ketuhanan Zat yang ditanyakan?

Dengan kata lain: Apakah pertanyaan ini diajukan untuk mengetahui bahwa si budak

wanita seorang yang murni menyembah Allah atau menyekutukan Allah dengan

sembahan lainnya? Si budak wanita -yang ditanya oleh Rasul Saw.,- adalah seorang

yang telah hidup di arab dengan keyakinan penduduk yang menyektukan Allah dengan

sembahan mereka berupa berhala.

Jikalau demikian, bukankah sebagian orang arab juga menyembah berhala sebagai

Tuhan mereka yang berada di bumi dan mereka juga mengakui adanya Tuhan di

langit?! Menilik kepada sejarah, bukankah sudah ada sebagian umat yang

menyembah matahari, bulan dan bintang-bintang, dan ini telah disebutkan oleh Al

Quran?! Ternyata Tuhan-tuhan mereka adalah di langit juga!

Maka pertanyaan yang disebutkan “dimana Allah?” tidak bisa diklaim untuk
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menunjukkan terhadap ketuhanan dan jawaban yang ada di dalam redaksi hadits “di

langit” juga tidak tidak menunjukkan terhadap ketauhidan!

Maka atas dasar apa disebutkan riwayat yang syadz dan tertolak ini, bahwa Rasul

Saw bersaksi terhadap keimanan budak wanita?!

Contoh-contoh dari hadits sebelumnya dan sesudahnya menguatkan bahwa yang

diinginkan sebagai bukti terhadap keislaman seseorang adalah syahadat bahwa tidak

ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Bukan persaksian

bahwa Allah -sebagaimana mereka katakan- memiliki tempat, yaitu di langit! Maka

pertanyaannya sebenarnya ditujukan untuk menyatakan bahwa Allah tinggi secara

maknawi bukan secara indrawi, sebagaimana disebutkan oleh Imam Nawawi di dalam

kitab syarah Sahih Muslim. Hal senada juga disebutkan oleh Imam Al Ghazali.[27]

BAB 5 AKIDAH DAN HADITS AHAD

Sesungguhnya akidah kaum muslim tidaklah dibangun, kecuali di atas keyakinan yang

bersifat qath`iy (tegas) dan yaqiniy (yakin) serta tidak mungkin dibangun ditas dalil

dalil yang bersifat zhanniy. Para ulama tauhid sepakat bahwa sumber dalil-dalil pada

permasalahan akidah harus bersifat qath`iy (tegas) dan yaqiniy (yakin), baik diambil

dari dalil naqli maupun dalil aqly.

Zhan sebagaiman diketahui adalah segala sesuatu yang secara umum adalah benar,

akan tetapi ada potensi terdapatnya kesalahan. Jikalau hadits Ahad termasuk ke

dalam kategori zhanniyyat (dalil-dalil yang bersifat zhanny), maka tidak bisa berdalil

dengannya dalam masalah akidah, sebagaimana dijelaskan pada beberapa statement

berikut:

1. Berkata Al Hafiz Al Khatib Al Baghdady, di dalam kitab Al Faqih wa Al Mutafaqqih:

Dan apabila seorang, yang bisa dipercaya, yang tsiqah meriwayatkan sebuah khabar

yang bersambung sanadnya, bisa ditolak periwayatannya dengan beberapa perkara;

salah satunya, apabila riwayatnya bertentangan dengan dalil `aqli (hukum akal), maka

bisa langsung diketahui bahwa riwayat tersebut adalah bathil!

2. Berkata Imam Nawawi di dalam Syarah Sahih Muslim:

Sebagian ahli hadits berpendapat bahwa hadits Ahad di dalam Shahih Bukhari dan

Sahih Muslim bisa menghasilkan ilmu, bedahalnya dengan riwayat selainnya (Bukhari

Muslim) terhadap hadits-hadits ahad. Kami telah menyebutkan masalah ini

sebelumnya dan kami juga membatalkan pendapat ini, pada beberapa sub bab.

Kemudian (Imam Nawawi) berkomentar-setelah beberapa baris-: dan adapun yang

berkata: khabar Ahad menghasilkan ilmu, maka ini adalah mengabaikan fungsi indra

manusia, bagaimana mungkin menghasilkan ilmu, sedangkan kemungkinan salah,

waham, bohong dan selainnya sangat mungkin disematkan kepadanya. Wallahu
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a`lam.

KETERANGAN SECARA JELAS PARA IMAM, HUFAZH DAN PAKAR HADITS

TERHADAP STATUS HADITS YANG MENCERITAKAN KISAH BUDAKWANITA INI

SEBAGAI HADITS MUDLTHARIB

1. Imam Baihaqi

Sebagaimana telah disebutkan di awal kajian, Imam Baihaqi menyatakan: Hadits ini

adalah shahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim secara terpotong dari hadits yang

bersumber dari Auza`ie dan Hajjaj al Shawwaf dari Yahya bin Abi Katsir tanpa

menyebutkan tentang kisah budak wanita. Saya mengira ia meninggalkan kisah budak

wanita tersebut karena terjadinya perbedaan riwayat pada redaksinya dan saya juga

menyebutkan hadits ini pada bab zhihar di dalam kitab sunan (al kubra). Riwayat yang

ada berbeda dengan riwayat para periwayat yang bertentangan dengan riwayat

Muawiyah Bin Hakam dari segi redaksi hadits. Imam Baihaqi juga menyebutkan

secara terang dan jelas bahwa hadits ini bukan merupakan bagian dari hadits Sahih

Muslim.

Dari sisi lain yang sangat penting diperhatikan, Imam Baihaqi menyebutkan secara

terang bahwa hadits ini adalah hadits mudltharib, maksudnya terjadi perbedaan para

periwayat hadits dari segi redaksional hadits. Jikalaupun diterima riwayat Imam

Muslim, maka hadits ini adalah hadits mudltharib, tanpa diragukan dibimbangkan lagi,

sebagaimana telah kita tetapkan pada bagian-bagian sebelumnya ketika mengkaji

jalur hadits.

Dari sisi ketiga, hadits tentang kisah budak wanita ini juga tidak disebutkan oleh Imam

Muslim pada bab pembebasan budak, juga bukan pada bab sumpah dan nazar. Ini

merupakan penguat pernyataan Imam Baihaqi dan selain beliau.

2. Imam Al Hafizal Bazzar, di dalam kitab Kasyfu Al Astar:

Imam al Bazzar juga menyatakan dengan terang bahwa hadits ini adalah hadits yang

mudltharib di dalam kitab musnad beliau. Beliau berkata setelah meriwayatkan hadits

dari salah satu jalur dari pada jalur-jalur yang ada: “Dan hadits ini juga diriwayatkan

semisal dengannya dengan redaksi yang berbeda-beda”.

3. Al Hafiz Ibnu Hajar:

Ibnu Hajar di Dalam kitab Al Talkhis Al Habir, menyatakan secara jelas dan terang

bahwa hadits ini adalah hadits yang mudltharib dan beliau berkomentar: “Dan pada

lafazhadits terjadi perbedaan yang sangat banyak”.

Ibnu Hajar di dalam kitab Fath Al Bari, juga menyebutkan secara jelas bahwa tidak

boleh meyakini “dimana” kepada Zat Allah dan tidak diamalkan hadits ini, meskipun
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sanadnya sahih menurut beliau, akan tetapi ini disebabkan karena idlthirab pada

hadits! Karena idlthirab pada hadits menyebabkan sebuah hadits berkedudukan dha`if,

meskipun sanadnya sahih. Oleh karen itu Al Hafiz berkomentar: Sesungguhnya

pengetahun akal terhadap rahasia-rahasia Ilahi sangatlah terbatas, tidak mungkin

dihukumi Allah dengan pertanyaan “kenapa” dan “bagaimana?” Sebagaimana juga

tidak bisa diajukan pertanyaan “dimana” dan “dalam kondisi apa?”

Oleh karena itu pernyataan Allah berada di langit atau di atas `arsy adalah

konsekuensi dari pertanyaan “dimana?” dan “bagaimana?”, meskipun tidak

menyebutkan secara jelas pertanyaan tersebut! Meskipun pernyataan Allah berada di

langit atau di atas `arsy dikunci dengan pernyataan “jangan fikirkan bagaimana Allah

berada di langit atau di atas `arsy”, ini tidak menafikan mereka menisbahkan sifat

makhluq kepada Al Khaliq, yaitu keduanya sama-sama berada pada suatu tempat!

Ketika anda menyatakan bahwa Allah berada di atas `arsy atau di atas langit itu

artinya anda sudah duluan menentukan kaifiyah terhadap Allah dengan menetapkan

langit atau `arsy sebagai tempat Allah berada. Ketika ini disampaikan kepada orang

lain maka anda sudah membuat orang berfikir. Ketika anda sudah dahuluan

memikirkan zat Allah dan membuat orang berfikir kemudian anda melarang orang

memikirkan tentang kaifiah zat Allah! Justru pemikiran anda yang seperti ini sangat

sulit dipahami oleh orang lain, karena kontradiktif secara akal!

Maka dengan pernyataan-pernyataan para ulama hadits seperti disebutkan, kita bisa

meyakini seyakin-yakinnya dan tidak diragukan lagi terhadap status dan kedudukan

hadits tentang budak wanita yang mudltharib, yang dipandang berdasarkan kaidah

ilmu hadits (ilmu Mushtalah Hadits) yang juga diperkuat oleh keterangan secara jelas

para ahli hadits dari dulu sampai sekarang. Oleh karena itu tidak mungkin lafazhadits

dijadikan `Illat (pijakan). Sebagaimana juga dijelaskan bahwa hadist yang diriwayatkan

dengan redaksi “apakah engkau bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah?” adalah

merupakan riwayat yang paling sahih.

Jikalau seandainya dilakukan tarjih, diantara riwayat-riwayat yang ada, maka riwayat

yang paling rajih- tidak diragukan lagi-adalah riwayat dengan redaksi “apakah engkau

bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah?”

Karena riwayat ini merupakan riwayat yang paling sahih dan yang bisa diyakini sesuai

dengan apa yang selalu dilakukan oleh Nabi Saw.. Jikalau kita telisik kembali

lembaran sejarah Nabi Saw. akan kita temui bahwa beliau selalu menyuruh seseorang

yang masuk islam atau menanyakan keimanan seseorang dengan syahadatain (dua

syahadat). Kisah-kisah seperti ini telah diriwayatkan kepada kita secara mutawatir

bahwa beliau menyuruh manusia, memerangi mereka dan menguji keimanan mereka

dengan syahadatain (dua syahadat). Oleh karena itu maka riwayat “dimana Allah?”

merupakan riwayat syadz yang diingkari.
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HADITS-HADITS NAB| SAW. YANG MENYATAKAN BUKT KE|SLAMAN

SESEORANG, DENGAN “BERSAKSI BAHWA TIADA TUHAN SELAIN ALLAH".

BUKAN MENANYAKAN “DIMANA ALLAH?"

1. Hadits riwayat Bukhari|28|

“(4 J- Ji 4-ji) sual : Jé --> -le 4 - - - - - G - sa,

Diriwayatkan oleh Bukhari dari hadits Ibnu Umar, bahwasanya Nabi Saw., berkata

kepada Ibnu Shayyad: Apakah engkau bersaksi bahwa aku adalah utusan Allah?

2. Hadits Bukhari-Muslim[29]

9: 4 914 - 9 bus - -ui Jiu 9 - J - - 4 - 4 J- 9 - 9 ge

4 J- -

Dari Ibnu Umar bahwasanya Rasul Saw. bersabda: Aku diperintahkan untuk

memerangi manusia sampai mereka mau bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain

Allah dan Muhammad adalah utusan Allah!

Setelah menyebutkan hadits ini, Imam Suyuthi berkomentar hadits ini adalah hadits

mutawatir 30

3. Hadits Sahih Muslim[31]

J, sese -us'Ja vs : ul Je - - 4 - 4 J- - J S- 9 -ue & Ge

4 J-, gi, 4 S14 N 9 isu

Dari Ibnu Abbas bahwasanya Mu'adz berkata: Aku diutus oleh Rasul Saw. , beliau

berkata sesungguhnya engkau akan mendatangi sebuah kaum dari golongan ahlul

kitab. Maka Serulah mereka untuk bersaksi bahwa tiada Tuhan Selain Allah dan aku

adalah utusan Allah.

4. Hadits Sahih Muslim[32|

‘N Ji 44-4 laju-J .ia sl); J* -il J-> J:us J- -3 : ui u :Ju Ala: ui 4 J:- Ji G9)

-lu - - 4 u:- 4 S 4.

Diriwayatkan dari Rasul Saw. Wahai Abu Hurairah pergilah engkau dengan membawa

kedua sandalku ini, siapapun yang engkau temui di balik kebun ini yang bersaksi

bahwa tiada Tuhan selain Allah dan meyakini (syahadat itu) di hati mereka, maka

kabarkanlah mereka dengan surga

5. Hadits Sahih Muslim[33
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4.4.6

- 9 Ju - - 4 - 4 se- 9 - 4- e- 9 Ju Ju & 9u: -

ws u: J: 4 Be 4 J- : 4 Sl 4 : ei- - - - 4 - 4 J- Jus u:

us - - Je-ai si ul J-- 4 J- : 4 Sl 4 : 9 - - 3 Jé - sa

&4: : -li -->J

Hadits 'Itban bin Malik, ia berkata: Sesungguhnya sekelompok sahabat Rasul Saw.

berharap agar Rasul Saw. mendoakan Malik Bin Dukhsyum celaka. Rasul Saw.

menjawab: Bukankah ia bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan aku adalah

utusan Allah? Mereka menjawab: sesungguhnya ia mengatakan itu hanyalah di lisan

saja dan ia tidak meyakini di hatinya. Rasul Saw. bersabda: Tidak ada seorangpun

yang besaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Aku adalah utusan Allah akan

masuk neraka dan dimakan oleh neraka. Anas berkata: Hadits ini mengagumkanku,

maka aku berkata kepada anakku. Tulislah hadits ini! Maka ia pun menulisnya.

Inilah sekelumit pemaparan hadits dan selain hadits-hadits ini sangat banyak sekali

bahkan sampai derajat mutawatir-semuanya menguatkan kita untuk merajihkan

riwayat hadits dengan redaksi: A N J S ei : (apakah engkau bersaksi bahwa

tiada Tuhan selain Allah)?. Disamping hadits ini merupakan hadist yang paling sahih

Sanadnya.

BAB 6 KESIMPULAN

Dari pemaparan tentang hadits budak wanita yang dibebaskan Rasul Saw. ini kita

ketahui bahwa:

1. Hadits yang diriwayatkan dengan redaksi: A N J S ei: (apakah engkau

bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah)? Adalah hadits yang paling sahih secara

sanad dan paling kuat pegangan untuk beramal dengannya, terutama dalam masalah

akidah.

2. Hadits Sahih Muslim dengan redaksi pertanyaan Rasul Saw: gai gi (dimana Allah)?

dan jawaban budak wanita su-J adalah hadits mudltharib-sebagaimana diakui

oleh para imam dan pakar hadits- yang tidak sah dijadikan pijakan di dalam masalah

akidah. Pertanyaan Rasul Saw. dan jawaban budak yang selalu dijadikan pegangan

dalil, bisa diyakini bukanlah bersumber dari Rasul Saw. dan budak wanita, akan tetapi

bersumber dari periwayat hadits.

3. Tidak dijadikannya Hadits Sahih Muslim sebagai landasan berdalil dikuatkan oleh:

bahwa hadits ini bertentangan dengan dalil yang qath’iy (tegas) dan yaqini (yakin),

baik itu secara naqli maupun secara `aqli serta bertentangan dengan jma kaum

muslimin dari dulu sampai sekarang bahwa Allah berbeda dengan makhluqNya dan
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Allah tidak bertempat/butuh kepada tempat layaknya makhluq.

Oleh karena itu maka keyakinan bahwa Allah berada di langit tidak bersandarkan

kepada dalil yang sahih dan kuat. Adapun orang awam dan anak-anak yang biasa

mengatakan/mengisyaratkan bahwa Allah berada di langit tidaklah bisa dijadikan

pijakan dalil, karena hanya itulah kemampuan mereka untuk menunjukkan wujud

Allah. Orang awam atau anak-anak kecil ketika mengucapkan/mengisyaratkkan hal

tersebut sangat ditoleransi oleh syariat, tidak dianggap bid`ah apalagi kafir, akan tetapi

dipahami perkataan mereka dengan makna majaz, bahwa maksud mereka adalah

ketinggian Allah Yang Maha Kamal tidak sama dengan semua makhluq! Apakah

mungkin orang-orang yang berilmu akan berdalil dengan perbuatan orang awam dan

anak-anak?! Beghitu juga halnya bahwa ketika kita berdo`a dengan menengadahkan

tangan ke langit, bukan berarti Allah berada di langit, tapi karena langit adalah

kiblatnya do`a, sebagaimana Ka`bah adalah kiblatnya shalat!

Kepada sahabat-sahabat yang berpegang teguh dengan hadits tentang budak wanita

yang diriwayatkan di dalam sahih Muslim ini saya ajak untuk tidak fanatis dengan

doktrinan sepihak. Bukalah fikiran sejernih-jernihnya dan lapangkanlah hati untuk

menerima dan menganalisa ilmu yang diperoleh oleh orang lain. Saya yakin bahwa

tidak ada yang ma`shum, selain Rasulullah Saw.. Kenapa tidak mencoba mengkritisi

apa yang disampaikan oleh guru kita dan mencoba menanyakan akal, apakah masih

netral dan objektif?

Kita selalu mendakwa bahwa al haq (kebenaran) lebih didahulukan daripada figuritas

seseorang! Jikalau benar demikian, bukankah kebenaran tidak hanya dimonopoli oleh

guru-guru yang semanhaj dengan kita?! Jikalau kita mengaku bahwa kita adalah orang

yang kuat berpegang dengan al Qur`an dan sunnah -jikalau benar demikian-, adalah

tidak layak bila mengambil secara parsial atau tidak mengkaji secara detail kesahihan

nash syariat yang kita terima? Generasi salaf itu sangat banyak, maka adalah sangat

aib bila kita memilah dan memilih salaf yang kita pedomani dengan mengabaikan salaf

yang lain! Sahabat tidak mesti menerima orang lain, tapi tidak bijak bila menolak

analisa orang lain, hanya karena alasan berbeda dengan apa yang diyakini!

Jikalau sahabat selalu mendakwa bahwa pemahaman sahabat adalah pemahaman

generasi salaf, sekali-kali bertanyalah kepada diri sahabat, apakah benar pemahaman

generasi salaf seperti yang saya pahami dan seperti yang saya aplikasikan?! Jikalau

generasi salaf merupakan orang yang tunduk kepada kebenaran dan sangat tawadhu`,

kenapa kita tunduk kepada guru doktrinan guru saja dan terlalu sulit menerima orang

lain yang beda manhaj?! Jikalau generasi salaf sangat mendahulukan husnuzhan

kepada saudaranya, kenapa kita justru mendahulukan su`u zhan kepada saudara kita

yang sama-sama muslim?!

Satu hal yang tidak boleh dilupakan bahwa kita sama-sama bermaksud untuk
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menetapkan segala sifat kesempurnaan bagi Allah dan menafikan segala sifat yang

menunjukkan kekurangan, aib dan kelemahan.

Wallahu a`lam

Ya Allah berikanlah kepada kami cahaya kebenaran dan mudahkanlah kami untuk

istiqomah dengan kebenaran serta hilangkan sikap fanatisme buta dari diri kami

sampai akhir hayat kami. Amiin
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0025. RISALAH ASWAJA UNTUK REMAJA

r-9 - 4 -

ue - isu 4: 4: 4- 3 As: , 4 u: , : - & Si J S 5 & - 4 A-i

4u S : S: S;- S: , Sl; 3: - Jl es sa: - S3 e :9-1; 90an, aui e: Jiss &

:3: Aus, & ai,

“ ua isu sa; -éJ : -

& J S IJa:4; :ua esei, - : 4 - 4 J;-63 J: ula: : , : : :

sesi: :ju : : S: : , Sisai : J: gu-l : 4 : 3 je

Ir. 5&- -) r. -la:s)

:J::: eosudi au-, G's

Soal : Apakah membaca syahadat itu adafadhilahnya ?

Jawab : Ya, ada fadhilahnya, bahkan Rasulullah SAW, memerintahkan untuk

membacanya.

Diantara fadhilahnya adalah firman Allah SWT : “Sesungguhnya orang yang

mengucapkan : "Allah Tuhan kami", kemudian selalu beristiqomah, maka akan turun

malaikat kepada mereka dengan mengatakan; janganlah kamu merasa takut dan

sedih dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan Allah

kepadamu". (Fushshilat|Assajdah ayat 30).
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Dan termasuk istiqomah adalah terus menerus membaca kalimat Syahadat

di setiap waktu.

wie A : --si 3 : -lai & 2, 3, : - \re - J#is: 3 :u ::

:9- Jf-selé-j: :9- : : 95°,4

Disebutkan dalam Tafsir SHOW| dari Juz awal halaman 135 sesungguhnya syahadat

itu akan menghancurkan sendi-sendi kemusyrikan didalam hati dan menghilangkan

keraguan, karena itu para arifin memilih Syahadat untuk dibaca setiap selesai shalat.

w- 4 : ssu Jeass & -ue & Ju - : rv 2 J;Sis: 3 : : - : :

uq : , : : 4 :

Dan di terangkan pula dalam Tafsir SHIROJUL MUNIR Juz awal halaman 436,

sebagai berikut : Ibnu Abbas r.a. berkata : “Barang siapa mendawamkan syahadat

selama hidup didunia maka Allah SWT akan menetapkan syahadat itu kepadanya

didalam quburnya dan Allah akan menuntunnya membaca dua kalimat Syahadat".

: & 3-4 : :en: - ;-9 : : - -e J: ; : si4 -

“ Allah akan menetapkan ucapan-ucapan yang ditetapkan oleh orang yang briman

pada waktu hidup di dunia dan di akhirat dan Allah akan menyesatkan orang orang

yang dzalim. Dan Allah akan berbuat apa yang dikehendaki-Nya."

4 - 4 J; ; ; ja : -II}{II: : - je4 - 4; u: si-s le & - , :

* 5%a’ 4: isu-J ia *

ge - 3 : : -u: u: : , : *J 3,3 u55%al & &J 4 si: , : : :

S : : Ju : -ji - : - & : 8 : 1-3 : 4 - 4 J: 98 Jé de 4

v4 sel; 3: I &j-ji, si : -> si:u :-A3->; & Si JI

Soal : Apakah Rasulullah SAW membaca syahadat setelah beliau shalat ?

Jawab : Ya, Rasulullah SAW membacanya setelah salam dari shalat, sebagaimana

terdapat dalam hadits yang ada pada kitab Ibnu Sunni . Dari Anas r.a. dia berkata :

Rasulullah SAW setelah selesai shalat beliau memegang dahi dengan tangan kanan

seraya mengucapkan "Aku bersaksi bahwasanya tiada tuhan melainkan Allah yang

maha pengasih dan penyayang, Ya Allah, lepaskanlah dariku kesusahan dan

kesedihan". (ADZKAARUN NAWAWY Halaman 69).

° 4 : - 3 J; ) isu J; ) : 5 sul : -
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-

Qv :

o X -

: , : , -is: se - - - - 4 J:- Su : A & J: SS : - :

** - aui eige - - us, 9 % * : - ; ; su: sa: le - :

& S. Asu-is e; seg: - 94 ° : e: - : 4 - A& Ju Ju

9u; :*: - - - - } AA : , : {s: - ; laju zi: :

Soal : Mengapa Rasulullah SAW tidak membaca syahadat rasul sedangkan kita

membacanya?

Jawab : Karena Rasulullah SAW telah bersaksi bahwa dirinya adalah Rasulullah

adapun kita adalah ummat rasul seandainya tergelincir kedalam syirik atau murtad,

maka wajib membaca dua kalimat Syahadat, apalagi di zaman akhir ini, didalam

hadits, Abu Hurairah r.a. ia berkata : Rasulullah SAW bersabda: Fitnah di zaman akhir

dapat menjadikan seseorang mu'min di pagi hari, dan kafir di sore hari, kecuali orang

yang telah diselamatkan oleh Allah SWT dengan ilmu pengetahuan atau dengan

seorang guru yang memberi petunjuk (Guru mursyid) (DASUQY Halaman 89)

Apakah anda tidak senang Habib Umar mengajarkan dua kalimat Syahadat di zaman

|[]|.

satu : 2 - 2 : - - - 4:

Syirik lebih samar dari pada semut hitam kecil yang berjalan diatas batu hitam yang

licin pada waktu malam hari yang gelap gulita.

* 5%al 3 :9- & -, × e : , 4-2uas :- : -

: : de 9-i; 9: e: - ; J#

Ai : : -J; e e-l-sel e: - ; gu

A-i : es. Jiss & :9- -1 : Ju

Soal : Apakah hikmah dan maksud membaca dua kalimat Syahadat tiga kali

Setelah Salam dari Shalat ?

Jawab : Hikmah dan maksud (tujuan) nya ada tiga:

Pertama : Mohon ditetapkan Iman Islam saat dicabut rukh

Kedua : Mohon ditetapkan dua kalimat Syahadat untuk menjawab

pertanyaan mlaikat Munkar Nakir didalam kubur.

Ketiga : Mohon diselamatkan dari kebingungan pada hari Qiyamatan

makhsyar.
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- J.: gegasi Jalaè2:es : : J:-gedu- -

Wasallam dibaca fiil madhi, karena dalam kitab Alfiyah dalam bab ataf, fiil madhi

boleh di atafkan kepadafiil amar dengan sama tujuannya.

3 & 4: : - Je Siges é&J su-Su Ca- - -aad : (Jie 3:1) :u Ju

\rV J: : { : 3 4 5 -,2 : -: {

Imam Ibu Aqil mengatakan bahwa 'athaf tidak dikhususkan pada isim saja, bahkan

bisa diterapkan dalam isim dan fil seperti dalam kalimat 23: 3 S: Si 3 Cé 3

U 2l 3 Si 3:3 dan seperti dalam ayat al-Qur'an: ul, galls Bl.2 Uj8 4 laj (BNU

AQIL Halaman 137).

“ . . se: sa: , : -- 3:u : J : -

&su-i si: s: : -e: J;- u:* 3: : -: J : - :

Soal : Apakah boleh taldin mayyit hanya dengan membacakan dua kalimat

syahadat ?

Jawab : Ya boleh, bahkan yang dimaksud dengan taldin adalah menalqinkan dua

kalimat Syahadat, seperti yang tertera dalam buku talgin yang biasa digunakan oleh

kaum muslimin itu ada ucapan :

& J; ; 4: Si A N J S 3i isu : :Si y: A - J ys & ->; saji As-ji :i.

Ingatlah akan perjanjian ketika engkau keluar dari dunia ke akhirat, ialah mengenai

syahadat, yaitu menyaksikan tidak ada tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad

utusan Allah.

: aji & - 1 & - : : , : aji - - - - 29 -e: :

a -ui Jiu : 3 : 4 : 44; uas & J: A - Sl 49.419 14:

* 3: { :Si : :u : {

Dan sebagaimana tersebut dalam kitab RIYADHUSSHOLIHIN dari Barra Bin 'Azib,

bahwa Rasulullah SAW., bersabda : Apabila mayat ditanya oleh malaikat Munkar

Nakir dikuburnya, dan menyaksikan tidak ada tuhan melainkan Allah dan Nabi

Muhammad utusan Allah. Allah berfirman : Allah menetapkan kepada orang-orang

mu'min ucapan-ucapan yang tetap pada waktu hidup di dunia dan di akhirat. (HR.

Buchari Muslim).

*: - ; -sa: , 43 seg -
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J: 3 Jai eus, : - &:) (VW : - J;Sis: 3 : u:Jus : , : : :

: :u : - ; ; ; -% 3 : su-l 3 : , es e-5: isu. } } >44 .

Soal : Adakah dalil yang menunjukkan membaca tasbih, tahmid dan takbir dibaca

tiga kali ?

Jawab : Ya, ada dalilnya ; sebagaimana tersebut dalam ATTUHFAH juz awal

halaman 277 (peringatan) sesungguhnya ada riwaat-riwayat bahwa ada yang kurang

dan ada yang lebih dari 33 kali, seperti 25, 11, 3, 1 ada pula yang 70 dan 100 kali

dalam membaca tasbih.

** 3>cal & Gaji -gu -i su : -

4 - - - 3 vr : - azi: : : - ; - - - 4 - 4 J;- & :

: : :: , : : Gai : & G-d Ju - J 4 - : Siwi
:

s: - su-J S -> s, :

Soal : Mengapa kita memakai pakaian putih ketika shalat ?

Jawab : Karena Rasulullah SAW, memakai dan memerintahkannya. Seperti yang

tersebut dala kitab BULUGHULMARAM halaman 63 terdapat keterangan dari Ibnu

Abbas r.a. sesungguhnya Nabi SAW, telah bersabda: “Pakailah olehmu pakaian yang

putih, sesunguhnya pakaian yang putih itu adalah pakaian yang terbaik bagimu, dan

bungkuslah mayatmu dengan kain putih. (Diriwayatkan oleh : Lima Ulama kecali Imam

an-Nasa'i dan di shahihkan oleh Imam Turmudzi).

seve -- 2u : - & - \v4 : , : : - AV : - -as - as :

: ; & ressus : :: -us -gal 3 2uju:

Dan tersebut didalam kitab FATHUL WAHHAB halaman 87 dan kitab |QNA halaman

179 dan Kitab JAMI'ISH SHAGHIIR halaman 130 dari juz 2 hadits nomor 5515 :

tetapkanlah atasmu pakaian yang putih dan pakailah bagi orang yang hidup dengan

pakaian yang putih, dan bungkuslah mayatmu dengan pakaian yang putih,

sesungguhnya pakaian putih adalah pakaian yang terbaik bagimu.

•u : *J 4} -- 3 : 4 & ge, eu: Jès : - - - Jisi : :u-si as

: : -i: ; 2: A -gu -- 3-gal 3 2udi :-e is-si uts-die st & 3

4 - 4 J: - oa. e4 e5 ji ad eus : jas : 95 - 3 - 21-2-j:

esi us a - audi : - ;

Dan telah tersebut dalam kitab |HYA pada juz awal dalam bab adabul jum'at, telah

berkata Imam Syafi'i : " Barang siapa bersih pakaiannya, maka sedikit susahnya, dan

barang siapa wangi baunya, akan ditambah akalnya, dan adapun pakaian yang lebih

C 2013 www.piss-ktb.com



AQIDAH 339

dicintai adalah pakaian putih, karena pakaian yang lebih dicintai oleh Allah adalah

pakaian putih yang tidak loreng, dan berpakaian hitam tidak termasuk sunnah, dan

tidak ada fadhilahnya (keutamaannya) bahkan sekelompok ulama, memakruhkan

melihatnya, karena bid'ah yang diada-adakan sesudah wafatnya Rasulullah SAW.,

dan sorban disunnahkan sampai hari ini.

8 - 92 audi; Ai : --si -i su : -

J 9u-Lall awal: ,5:1; esai - - Gu-) A\ : Le &- ;-0 & : : , -& : :

su: sui & Jadi Jal de Su-ulai - - 3 asli J- S ages 392).

Soal : Mengapa kita memakai Gamis, Jubbah, dan sorban khususnya pada waktu

Shalat ?

Jawab : Karena sunnat, seperti dalam Kitab BUGHYATUL MUSTARSYIDIIN

halaman 86 terdapat masalah disunnahkan memakai Gamis, sarung dan sorban dan

thoilasan (pakaian untuk menutup kepala sebelum memakai sorban) diwaktu shalat

atau diluar shalat, kecuali diwaktu tidur dan sebagainya akan tetapi thoilasan itu

khusus bagi orang-orang yang mulia dari ulama dan pemimpin.

. . . . . . . 2 2 .. > o 4. : . . .i. . . : : 1 %t, . . . . . . . 2 • 2, 2 * t,4.

3 : :use &3-4as, gur 32 °33:M - : :J : * 3 &a u \-A :Je àae.U : Jè:

: . 2 ”. . ; : i. °. & a . : : o 3 6 : . . . , i. t.: : , - < 4-2 .

* eudi :a-J J;-J eudi :a-592, SS : -: :udi Jé aue 9 : :

< 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ti 'as. . . . . .

Dan telah berkata dalam kitab DI'AMAH halaman 8-9 terdapat keterangan bahwa

Imam Ad-Dailamy telah menerangkan dalam kitab Musnadil Firdaus dari Jabir, Hadits

marfu : shalat satu raka'at dengan memakai sorban itu lebih baik dari pada 70 roka'at

dengan tidak memakai sorban. Dan Imam Munawi telah memberi keterangan dalam

kitab Taisir : Sesungguhnya shalat itu menghadap raja (Allah) adapun menghadap raja

tidak memakai pakaian yang baik adalah tidak beradab. Dan shalat jum'at sekali

dengan memakai sorban adalah berlipat 70 kali lipat (pahala) jum’atan dengan tidak

memakai Sorban.

* 3>Jual; su: su: Ja: sul : -

u-si 4 :4 : : : : re&i saud : 2 s.di Jl. Jji - 39 : :

gaji ssu As-Syu: 4-2 gees :

Soal : Mengapa kita bertawassul kepada para Nabi para wali dan para sholihin ?

Jawab : Karena kita beramal atas dasarfirman Allah yang ada dalam surat al-Maidah

ayat 35 : “Hai oang-orang yang beriman, bertaqwalah kamu kepada Allah, dan carilah

jalan yang mendekatan diri kepada-Nya, dan berjihadlah kepadanya, supaya kamu

mendapat keberuntungan (surga). Sebagaimana tersebut dalam kitab FATAW
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ALKHAL|L| Halaman 258.

* - : kursi 3 : 4° 4 ge, -ce & Jus

Dan telah berkata |BNU ABBAS r.a.: Sesungguhnyawasilah itu adalah sesuatu yang

bisa mendekatkan diri kepada Allah.

: j: :ju u: :es seu : A -u-i: euas sus; 4 su: - us u: :

:Au 9-is gi J92 - u: -ue 8-4 :aj: :ju A.J.:

e Ju : A - - - 29 j: , : , + 99 -e u; 9: ; :

4 - S - Suq : Si A J;-3.

} (ve : , Jisi : 3 :u :

Dan yang termasuk wasilah adalah cinta kepada para Nabi, kepada para wali

shodaqoh, ziyarah kepada para kekasih Allah, memperbanyak do'a dan lain-lain. Yang

dimaksud, kerjakanlah sesuatu yang mendekatkan diri kepada Allah, dan

tinggalkanlah sesuatu yang menjauhkan diri kepada Allah. Karena itu kita diharapkan

tahu, maka termasuk kekeliruan dan merugi orang yang mengatakan kafir kepada

orang yang berziyarah kepada waliyullah dengan bersyakwa sangka bahwa

ziyarahnya itu beribadah selain kepada Allah. Janganlah demikian, justeru yang

demikian itu termasuk cinta kepada Allah. Rasulullah SAW., bersabda : “Ingatlah tidak

sempurna iman seseorang yang tidak mahabbah (mencintai) kepadanya". (TAFSIR

SHOW Juz awal halaman 265).

& & : ; 3: A & : 1-3 : 4 ke Jes -- 3 & 4; ji : 1-3 : 4 ke Jes

ev , -sisi : é è ë sui o: : :usi g: A & 96

Dan telah bersabda Nabi SAW. : “Manusia itu bersama orang yang dicintai" Dan Nabi

SAW. telah bersabda pula: “Ingatlah ! (wahai ummatku) kepada Allah jika ia tidak bisa

mengingat, maka berkumpullah bersama orang yang ingat kepada Allah". Dan

diterangkan oleh sebagian ulama bahwa cinta kepada guru, itu sebagian permulaan

cinta kepada Allah. Sebagaimana tersbut dalam kitab TANWIRUL QULUB halaman

57.

- : 4 - A J;- Ju ss- : Jes V. gu : 3 :u Jes :

-- : Su-3 : {- J-s : 94 ° 4 : Ja: - ji-: :

Dan telah berkata dalam kitab BAJURI dari juz kedua halaman 700 ; Dan telah

berkata dalam Nahjissa'adah Rasulullah SAW, telahbersabda: "Bertawassullah kamu

dengan ku dan degan ahli bait ku, sesungguhnya orang yang bertawassul kepada ku

tidak akan ditolak" (H.R. BNU HIBBAN dalam Hadits Shahihnya).

C 2013 www.piss-ktb.com



AQIDAH 341

y

3

: : : : , : 4 desa : , e-Bus - - 4 - Je,

Dan Nabi SAW telah bersabda : “Bertawassullah kamu dengan kebesaranku,

sesungguhnya sifat kehormatanku bagi Allah adalah suatu perkara yang

berfaidah" (sebagaimana tersebut dalam kitab BUGHYATULAWAM).

& 4 ge, & Jal 9 : ul :1-3 : 4 - 4 J;-3 de : "r 2 J;Sis; di 3 su-i Jes

* 3: - J: -3 : u-: u:e-3 u, regis u:- ut- :

: 3 ies si-s le & 1. As- 9u,: -

Dan tersebut dalam kitab |HYA Juz awal halaman 233: Rasulullah SAW telah

mengajar Abu Bakar Ash-shiddiq r.a. Supaya membaca doa :

9

e - ut-i: :

u -- &: ; : :-oJual su-Si J-salui rea &- ;-d : Jes

3-satu; eliau 2, es -ua Ju-suksa - J ak e Biki : -----9

-- - -s: ase: :u :us 4: :u su: su-Sü

Dan telah diterangkan dalam kitab BUGHYATUL MUSTARSYIDIIN halaman 358 :

"adapun bertwassul dengan para Nabi dan para sholihin adalah sesuatu yang dicintai

syara' dan sudah ditetapkan dengan hadits yang shohih. Dan para ulama telah

sepakat dengan menjalankan tawassul bahkan sudah tetap (diperbolehkan) tawassul

dengan amal shaleh padahal amal shaleh itu suatu sifat, maka dari itu Ibih utama

tawassul dengan dzat, adapun tawassul dengan para Nabi dan para wali dimasa

hidupnya dan sesudah wafatnya itu diperbolehkan secara hukum syara', seperti yang

telah berlaku dalam hadits yang shohih.

3i -%alu : J:: Sés - \ri 2 su-i ,ssi - ,ssi : Jés

A

s : 24

Dan telah berkata dalam kitab Adzkar pada bab Dzikir dalam shalat Istisqa, halaman

134: Dan disunnatkan bertawassul dengan orang-orang yang masyhur kebaikannya

seperti berdoa dengan membaca: :| L| si..i.j... a]

*** e: :: e: ; ; ; gu **- :0 -

& : 3 : ue}J- { & : : "A" s: sei - &: , :- ; :

3 suas sussi; gu-dl::- 3 u: - ; , Al J: , 39 :: e:

sus : & sel--ds 3-jual su: su-Si J-ju Jas : S : ;u u: Jèg-uan
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2 t: , 2 - 3

* Us :

} J-ju: , : -u-il; 3:-luas suas suisis 3:1-xis su-Su Ge-xi St. } -u

ui-:: , sussi eut: su-Si: SS-key & sel --di sussi su-S

: : : *3: : 30-S - es: :&- ; 9:12:: : :u-i: : - ;u-si

& e 3- Jai Se-4::ussi as- Susi : 54-5: Ge; :u-l 2 : :

: : e): Juli-Jee& A. saw : : - ; ; -s, suss & :

gsi : : , :: e: , : ;u : 4u aa aj: , J- se: ; 3 : S:

J: : - G- 4 - 2.

Soal : Boleh atau tidak memanggil-manggil para Nabi, para Wali, atau guru

dipinggir duburan pada waktu ada kesulitan dan apakan para Nabi, para Wali dan

Guru itu bisa memberi pertologan kepada orang yang mintatolong ?

Jawa : Boleh dan para Nabi, Wali atau guru itu masih bisa memberi pertolongan

pada orang yang minta tolong sesuai dengan keterangan dari Hamis-nya (penjelasan

pinggir) kitab FATAWY AL-KUBRA halaman 382 juz 4 yang artinya : "bagaimana

orang awam yang mengucapkan : "Ya Rasulullah, ya syaikh fulan ...." dan yang

semacam dengan itu, dipinggir Quburan dengan tujuan meminta pertolongan kepada

mereka, apakah mereka masih bisa memberi pertolongan ? (Jawabannya) boleh dan

masih bisa memberi pertolongan, karena mukjizat para Nabi dan karomat para Wali

tidak putus karena kematiannya. Nama para Nabi dan para Wali hidup di alam

quburnya, masih menjalankan shalat dan haji, seperti dalam Hadits: Para Nabi masih

bisa memberi pertolongan kepada yang meminta tolong sebagai mukjizatnya. Dan

para syuhadapun masih hidup dan bisamembantu orang-orang yang perang dijalan

Allah (sabilillah). Para Wali, Guru juga masih bisa memberi pertolongan kepada orang

yang meminta tolong sebagai karomahnya, sesungguhnya para ulama ahli haq

sekeyakinan dalam hal karomah, syafa'at, mujizat, sesungguhnya beberapa perkara

yang tidak seperti biasanya (mustahil menurut akal) seperti yang sering terjadi di

kalangan para Wali, baik sengaja ataupun tidak, itu sesuatu yang aneh (yang diluar

kebiasaan) yang dijalankan Allah. Dalil adanya karomah, bahwa karomah itu suatu

perkara yang mungkin, tidak termasuk sesuatu yang mustahil dan semua keadaan ini

sesuatu yang mungkin, masalah tersebut sama dengan kisah Siti Maryam pada waktu

mash kecil, ditemptkan di loteng kamar masjid baitul muqaddas dan pintunya dikunci

rapat oleh Nabi Zakaria, setiap pagi Nabi Zakaria membuka pintunya dengan maksud

memberi makanan pada Siti Maryam, akan tetapi didepan Siti Maryam sudah

terhidang buah-buahan, pada musim hujan terhidang buah-buahan musim kemarau

dan pada musim kemarau terhidang buah-buahan musim hujan. Ini sudah di Nash

dalam al-Qur'an.

Jsi -s: - ::u :- as vs 9udi : - ; sisi : Siau sussiew:
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2 - A.

3,4 - 9

4:1; su-isu$ eul: : , sewajis -:

Karomah para wali jelas dan nyata tidak bisa diingkari, keterangan dari kitab

S|ROJUL BAYAN halaman 15 : Dan dalam kitab SIROTUSYSYAMIYAH ada

keterangan bahwa Ahli sunnah wal jama'ah berpendapat tentang adanya karomah

para wali baik semasa hidupnya maupun setelah wafatnya.

- - : : : Jal 3 :-e 3: : 3 : - le & - 4 J;. Ju

\ : .

Rasulullah SAW telah bersabda : Apabila kamu mempunyai kesulitan dalam suatu

masalah maka mintalah pertolongan pada ahli dubur (Dari Kitab Bahjatussaniyyah

halaman 14)

* - 3 : , : , : "J-sul 4 : & Jang su -

& Ged : 31) - S- -->} >: : eu : *J geul 9:30: : :

eae) - - - 2u : 4 eu 96:9-s: ; ; ; 2 Ju J-s. J-Su (sel

: ; ;u : 2, 3-se: "Jasa : kase ( - 34 j; ;) Gusu -->

* As, 2 - - -- - - 22 - - 49, e-4-3

*- - - - - -- - - -

AV e V : :S-) -u)

C

Soal : Dengan cara apakah berdo'a kepada Allah yang lebih utama ? apakah

dengan tawassul kepada Nabi, Wali, atau Guru ? atau secara langsung tidak dengan

CaratawaSSul ?

Jawab : Masalah tersebut bersifat tafsil artinya tergantung keadaan, bagi orang awam

seperti kita, apabila berdo'a atau beribadah kepada Allah belum bisa Wusul

(rukhaninya kepada Allah), sehingga tidak mempunyai rasa adanya panca indra atau

badan yang Wujud ini, maka berdo'a itu lebih utama dengan cara tawassul, bagi orang

yang bisa Wusul, maa berdo'a itu lebih utama langsung seperti : Nabi Ibrohim pada

waktu dilemparkan kedalam bara api, juga seperti Siti Aisyah pada waktu dituduh zina

dengan sahabat Sofwan Bin Muaththal Assulami, setelah Siti Aisyah mempunyai

perasaan bahwa Wujud dirinya itu terasa Wusunya (konsentrasi Wusulnya kepada

Allah) terasa kurang, maka Siti Aisyah dengan segera tawassul kepada Nabi SAW,

karena syukuran kepadanya. Sebagaimana Rasulullah SAW telah bersabda : “Tidak

bersyukur kepada Allah, barang siapa yang tidak bersyukur kepada manusia" (HIKAM

Juz 2halaman 87).

22 >

:, - , : , : , : ,: , saat- - - - - - - - -
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* 4 J : :-l a 2u -, -l g : - 33-idi-a:-u

Jeus - : u: Su-ude 4 gs : 4 J;-3 : Jal 2 : - - - 38 -ju : :

Je( -- : 30- 3 sis) - J-3 : 5 : : Jaus - Bl-si : - l° 4 ke 4 J;-3

3 - - - - - -53 es : :-0 ::Jal.

Soal : Bolehkah memanggil gurunya dengan ucapan Yaa hadi, yaa 'alim, yaa

khobiir, yaa mubiin, yaa waliy, yaa hamiid, yaa qowiim, yaa hafidz ? yag dimaksud

guru disini adalah Habib Umar, dalam ucapannya, adapun hakekatnya adalah

memohon kepada Allah SWT ?

Jawab : Boleh, karena Habib Umar termasuk ahli bait Rasulullah SAW da waliyullah

(pendapat kami), sebagaimana Rasulullah SAW telah bersabda : “bertawassullah

kamu sekalian dengan ku dan dengan keluargaku, sesungguhnya tidak akan ditolak

orang yang bertawasssul dengan kami. (H.R. BNU HIBBAN dalam shohihnya). Begitu

pula |MAM HAKIM meriwayatkan dari Sahabat Abu Dzarrin, bahwa Rasulullah SAW

bersabda: “Ahli Baitku bagimu laksana kapalnya Nabi Nuh AS. bagi kaumnya, orang

yang mengikuti kebaikan akan selamat dan oang yang tida mengikuti dalam kebaikan

akan tenggelam".

*- & As-: S & S 9uj: suisi - J : - asis saud Ju

- : , -i-au Jee - as- u-su e2: -4413:

:-S- Sei S: - : A -:: Jal - 9 : - ; -, -i-:

:-is gas :en: A: - A - : 4 - 4 J: Jeuse-90 use: au

:u : - Jusi ia si: 5 de. S - 4 Jss- 3 A3

IMAM MUNAWY berkata : karena ini berpendapatlah para ulama : sesungguhnya

kutubul auliya, dalam setiap masa itu terdiri dari mereka ahli bait Nabi, dan murid

murid Al-Habib Umar, termasukkutubul auliya dizaman kita, dan hadits-hadits ini

menunjukkan tentang bolehnya seseorang murid minta tolong kepada seorang guru

dan hal itu dinamakan robithoh artinya ikatan hati murid dengan gurunya. Dan Habib

Umar adalah orang yang mulia, lagi pula dzurriyat Rasulullah SAW, dan ahli warisnya

dalam ucapan, perbuatan, dan keadaannya. Dan warisan yang paling sempurna

adalah tiga : ucapan, perbuatan (kelakuan), dan i'tikad (kata hati) sebagaimana

Rasulullah SAW telah bersabda : “Syari'at adalah ucapanku, Thoriqot adalah

perbuatanku, Hakekat adalah keadaanku. Dan mencintai Ahlullah adalah wajib, sebab

merekalah orang yang tergolong ahlushshafa wal wafaa (orang yang bersih dan

mengabdikan diri kepada Allah) bahkan bagi orang yang mengikuti jejak langkah

mereka (ahlushshafaa wal wafaa).

3 - 4 : - 4 : 3 : :-4 -- u: A - 9 - 3 & 4 ge, Sui. Jes
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J- 4 J; ; ; .e4 e5 - ua-3 : : - as-esi; ia Ja u: & - -

se & & es waja Ju -- : re, -- zi3 ji- J S : - : 4

s. Ais di see & e: : - : :9- su5% saeuju :- A; ; ; al-is

--ju : .

IMAM SUFYAN berkata : Sesungguhnya orang yang cinta kepada orang yang

mencintai Allah, berarti orang tersebut mencintai Allah, dan orang yang memuliakan

erhadap orang yang memuliakan Allah, berarti orang tersebut memuliakan Allah. Dan

sebuah Hadits yang panjang dari Sayyidina Umar r.a. Bahwa Rasulullah SAW

ditanya : Siapakah aalu (Keluarga) Muhammad yang harus kami cintai dan harus kami

muliakan ? dan kami diperintah untuk berbuat baik kepada mereka ?. Maka berkata

ahlush shafaa wal wafaa: yang beriman kepadaku dan ikhlas. Hai saudara-saudaraku

fahamilah hadits-hadits auliya, agar kalian tidak termasuk golongan yang dikecam

oleh Allah. Dialam hadits Qudsi diterangkan : Barang siapa memusuhi kekasihku,

maka kami memberitahu kepadanya dengan perang.

* 4 J;-3 : * 3>& Si u : J : -

- : - -- : : i -12 : í- 3. 1,4 2 9 X A 9 zz ,

: gul: , : Ar 2 su: Si si-s l° 4 - 4 J;-3 Jé u: , : - ; :

u: sa: ; , A se esai : - 3: 3 di : Ju : 4:u : 0: , : ; 4

su: si4 : - S - 9u; ia : -- 4 sue é-l. J;-9 - - - :

Soal : Bolehkah murid berdo'a (Tawassul) kepada gurunya dengan mengucapkan

ucapan khalifatu Rasulillah ?

Jawab : Ya boleh, seperti Sabda Rasulullah SAW yang tertera dalam Syarah Azkiya

halaman 83 : “Rakhmat Allah mudah-mudahan tetap atas khalifahku". Sebagian

sahabat bertanya : “Siapakah khalifah-khalifahmu ya Rasulullah ?". Nabi SAW

menjawab : "Khalifah-khalifahku dalah orang-orang yang menghidupkan dan

mengamalkan sunnah-sunnahku dan mengajarkan kepada hamba-hamba Allah".

Sedangkan guru kita yang mulia (Al-Habib Umar Bin Ismail Bin Yahya) sebagian dari

orang yang menghidupkan, mengamalkan dan mengajarkan kepada hamba Allah

akan sunnah-sunnah Rasul yang tidak diamalkan oleh umat Islam masa sekarang ini

terutama mengajarkan dua kalimat Syahadat.

8 - s-ji Jixi su- 3 -! Ju - 5: J* : -

* -isis - 3 : - 4 & : 2 3: &: ; us : - ; :

g Jai su - - - : - Jais: - Ai Jixi 4 kaki :
-

•: * o • - j1 .

- * 2
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Soal : Bolehkah memakai asma'ul husna (nama) dari Asma Allah untuk seseorang

2

Jawab : Ya Boleh sebagaimana dijelaskan dalam kitab Sulam Taufiq halaman 4 :

Allah SWT telah memberikan kepada hamba-Nya (Adam AS.) beberapa sifat dan

digunakan sebagai nama. Digunakannya nama itu bagi Allah SWT adalah sebagai

penghormatan kepada hamba itu. Misalnya aku hidup ...... dan Sebagainya, akan

tetapi jelas berbeda dengan sifat Allah SWT pada hakekatnya.

* weres 2: :- :u : ja : -

- - - - 4 : : - - - - : 3 - : - :

A & :ul J- 4: Ar: J: eu : Jes sual 3 : 4 : ge - 3:

uses j: equal , si : 4 : 3, use : : : 4 sel esul :

& &S& Ju Jai 4 : 4 3 : 4 u: - ; & ai;- u:-

Soal : Apakah boleh berdzikir sambil berdiri, sambil duduk dan lainnya?

Jawab : Ya, boleh, Berdzikir dalam posisi apapun kecuali seperti pada waktu buang

air besar, maksiyat, seperti diterangkan dalam kitab ADZKAR halaman 7, demikian :

“ketahuilah bahwa keutamaan dzikir itu tidak di khususkan pada ucapan tasbih,

tahmid, takbir, dan semacamnya. Bahkan setiap orang beramal karena Allah dengan

taat,itu termasuk orang yang dzikir kepada Allah. Begitu pula dikatakan oleh Said Bin

Jabir r.a. dan yang lainnya yakni dari para ulama berkata Ibnu Abbas dalam

menafsirkan firman Allah : Yang dimaksud adalah mereka yang berdzikir kepada Allah

, setelah melaksanakan shalat, pada waktu pagi, waktu sore, berdzikr sambil tiduran,

dan setiap bangun dari tidurnya, dan tiap-tiap berangkat pagi atau pulang sore ke

rumahnya, maka dia berdzikir kepada Allah. Berkata Imam Mujahid : “Tidak termasuk

orang yang banyak berdzikir kepada Allah, kecuali dia berdzikir sambil berdiri, duduk,

dan tiduran.

- As-S A : 3 - : : e-i : - ve* 2 Ju-ji sse :

us isu & : is Gé : Jus u: 4-an - - - 4 ge, -!u - El e :

-u: , : -: : A - - e: - 4: .

Dan tersebut dalam kitab FATAWY AL-KHALIL halaman 259 sebagai berikut :

meriwayatkan Imam Khafidz Abu Naim dengan Sanadnya dari sahabat Ali Bin Abi

Thalib, bahwa beliau pada suatu hari menerangkan keadaan para sahabat, mereka

berdzikir kepada Allah SWT, maka mereka bergerak-gerak, seperti gerakannya pohon

yang diterpa oleh hembusan angin besar, dan mereka berdzikir sambil menangis, air
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matanya membasahi pakaiannya.

a - gu-l J: 2 - 4 : - : 4 - &: os & 4 ge, :e -jes

su-h : J. Jes - : : - ; 4: : 4,- - -; ; ; 3

\ r : 53la} : - tak se - :-s: es : u: 4 : se la : se

si 2 3 : , : , - , : 9:e J & 2 : : we geji -é sual 3

Je; : u: : es: & : - -us : -, ×: : -->; 2:e

* -se us ue--99u : - - 3>: - ji 2 : -;

: : : , : : e: -,- - : - - -8 :

- : 4 - : : : e : :: es :

Dan berkata Siti Aisyah r.a. Bahwa Nabi SAW berdzikir kepada Allah SWT, dalam

seluruh waktunya. Kesimpulan dari hadits ini bahwa orang tidak bisa disalahkan

berdzikir dengan gerakannya atau sambil duduk, sambil berdiri, atau tenang (tidak

bergerak-gerak). Dan Firman Allah SWT dalam surat AN-NISA ayat 103 dijelaskan :

“Apabil kamu telah selesai mengerjakan shalat hendaklah kamu ingat kepada Allah

(berdzikir kepada Allah), dengan berdiri, begerak dan berbaring. Apabila kamu telah

aman (tenang) maka dirikanlah shalat sebaik-baiknya. Sesungguhnya shalat itu

diperlukan atas orang-orang mukmin pada waktunya (shalat itu diwajibkan atas semua

orang mukmin)". Dan didalam surat AL-IMRAN ayat 190-191 : “Sesungguhnya

tentang kejadian langit dan bumi, dan pergantian malam dan siang menjadi tanda atas

kekuasaan Allah SWT bagi orang-orang yang berakal yaitu orang-orang yang

mengingat Allah (berdzikir kepada Allah) ketika berdiri, duduk, dan saat berbaring.

Dan mereka memikirkan kejadian langit dan bumi sambil berkata : Ya tuhan kami,

bukankah engkau jadikan ini dengan percuma (sia-sia). Maha suci engkau, maka

peliharalah kami dari siksa neraka". Dalam dua ayat ini ada penjelasan dengan

adanya gerakan-gerakan pada waktu berdzikir. Karena berdiri, duduk dan berbaring,

itu merupakan gerakan seperti gerakannya mereka yang berdiri ketika mendengarkan

Cerita kelahiran Nabi Muhammad SAW.

ut: # eu- & 2, Si gas: 51 : - a 2 : : ex - xial :4 2:

- - - - - - - 2: A se es, 9 : - ; --

S : - : 4 - - A- - - 3-d & As ise - - - Je:

- : 4 - 4 : : ,

Dan tersebut dalam kitab MADARIJISSU'UD halaman 15 dan didalam kitab FASYN|

halaman 91 syair mengatakan : Orang yang mulia, mereka bangun ketika mendengar

asma Nabi disebut, Sambil berdiri dan berbaris atau berdiri diatas lutut.

Dan MAM TAQIYUDDIN ASSUBUKI, beliau pasti bangun ketika mendengar sebutan

asma Nabi. IMAM SIBRO MALISI mengatakan : merupakan kebiasaan orang-orang
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dari golongan mukhibbin, mereka berdiri ketika mendengar sifat-sifat Nabi SAW

karena mengagungkan beliau.

* 3> 2 : - : - as - ia (Jas) •u - 6 si :

& J: : 2u , es ju- g:u : 2u - : 8 : 1- 1 & - &

-- 3:- * 13: 3: AU 3l-Jé

Dan tersebut dalam kitab ADZKAR pada halaman 6 : “Ketahuilah bahwa

sebagaimana disunnatkan berdzikir, juga disunnatkan duduk-duduk dilingkungan

dzikir, dan amat jelas dalil-dalil yang menunjukkan hal itu. Hadits Ibnu Umar r.a. ia

berkata : Telah bersabda Rasulullah SAW : "Apabila kalian melewati taman-taman

surga maka menggembalalah disana (mampirlah disana)". Mereka bertanya : "Apakah

taman surga itu ya Rasulullah ?". Rasulullah SAW menjawab : “Taman surga adalah

lingkungan dzikir dan apabila mereka menghadirinya, dengan duduk berlingkar".

:

& 94 osil- # 21:-- : ; si. & gul:; )ua-ji - - - - 4u

Alas-3 J3:

Telah berkata Al-Habib Muhammad Bin Ahmad Al-Mahdhor Surabaya:

"Andaikata mereka tidak berdiri untuk memuliakannya maka mereka akan mendapat

kebodohan dan bahayanya".

*i 9,- : : , :axi J- : 8 Su- :

Manusia tidak murtad (kufur) dengan mengerjakan maksiyat, akan tetapi dia kufur

sebab meninggalkan hormat (tidak hormat).

4. . .

: : 3-0 & 9:- :- : se : 9 - 5 - - 2 J- 4:

9us : 9: :u : * - : :- - 3 Ju : :

ku -: 9 : é è: : Ju-& :- ; -- s: :u:

a + : :- 3: 4u -- su-9 --); & -- -é

g-jual : :e Ju - - & 9ui 3 : 3 : : (ise) :

“ 9-i et: , 4 - 2 : -

Dan dalam hadits qudsi, Allah berfirman : Bahwa aku mempunyai hamba, hamb yang

mencintaiku dan aku mencintai mereka, dan mereka merindukanku, akupun rindu

kepada mereka. Mereka menyebut-nyebut aku, dan akupun menyebut-nyebut mereka.

Sebagian orang (Shiddiqiin) bertanya : Ya Allah bagaimana ciri-ciri mereka ?. ciri-ciri

mereka diantaranya adalah berteriak-teriak dan menangis sambil memanggil-manggi
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serta mengaduka persoalan kepadaku, dan diantara mereka, ada yang ruku', ada yang

berdiri, ada yang sujud. Maka yang pertama aku berikan kepada mereka tiga hal :

Yang pertama: aku meletakkan nur-ku sendiri dalam hati mereka

Yang kedua: apabila langit dan bumi beserta isinya ditimbang dengan amal mereka,

pasti aku katakan timbangan itu sedikit dibandingkan amal mereka.

Yang ketiga: aku hadapkan wajahku kepada mereka.

Tersebut dalam kitab FASYN| Halaman 91. (Faidatun) Imam Ibnu Juzi dari Ibnu

Sufyan Bin Uyainah, beliau berkata : "Apabila disebut-sebut orang yang soleh, maka

turunlah rokhmat terebut". Dalam Kitab Khoirotul khisan halaman 19.

* 3>cal & :9- & : : : : -

34 : 4 - - : : e: Si A & e: : - 4: - & :

ri : { Ju-Si;{

Soal : Bagaimanakah hukum berdzikir dengan suara keras setelah salam dari

Shalat?

Jawab : Hukumnya sunnah karena Allah berfirman dalam al-Qur'an surat an-Nur

ayat 36 "didalam masjid, Allah mengizinkan dzikir dikeraskan, disebut didalamnya

akan asma-Nya, memaha sucikan kepada-Nya didalam masjid di waktu pagi dan

SOre".

- : : eus, eus - -sa: : - ww gu-ji sse :

-u : 4 : - 4 : - - - - 9 -

* kuel & : : & : - 2,4 : e : ; tsui

Ja: :ju -- sua & : - - - Jae su & :

Dan tersebut dalam kitab FATAWY AL-KHALLY Halaman 262 sebagaimana berikut:

Dzikir adalah seperti membaca Al-Qur'an dengan keterangan ayat dan beberapa

riwayat, dan dzikir dengan suara keras itu lebih utama. Dan dalil yang menunjukkan

keutamaannya dzikir dengan suara keras, bahwasanya beramal dengan suara keras

itu lebih besar manfaatnya terhadap diri sendiri dan terhadap orang lain,

membangunkan hati pembaca, menyatukan himmah, mengumpulkan cita-cita dan

pikiran, mengkhususkan pendengaran. Dan dengan suara keras, hilanglah rasa

kantuk, bertambah giat, membangunkan yang oranglain dari tidur dan lupa, dan

menggiatkannya, maka apabila dengan niat-niat ini, berdzikir dengan suara keras itu

lebih utama.

ge & Ju : - : 4 - 4: - - - - - - - 2 : : :

*u & gu-l; 3: - 3,4 : I & :9. : : 9 : : :

I : 8 9 & S Sai : :
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Dan tertera dalam hadits qudsi yang tujuannya diperintahkan berdzikir dengan suara

keras, sebagaimana hadits ini : Allah SWT berfirman : Dan apabila dia menyebut

nyebut aku di suatu tempat yang ramai, maka akupun menyebut-nyebutnya di tempat

yang lebih ramai darinya (H.R. Bukhari, Muslim, Nasa`i, da Ibnu Majah). Dan

menyebut ditempat ramai itu tidak ada kecuali dengan suara keras.

es & 9 : - 4 : - 9 A - 9 - \w r-9 -- ce, 2,

- : 4 - 4 J: * & : & 3-4 - : :u.

Dan tersebut dalam kitab RIMAH| HIZBIRROHIM halaman 167 sebagaimana

berikut : Dari Abdullah Bin Abbas r.a. Bahwa berdzikir dengan suara keras ketika

selesai dari shalat itu sudah ada sejak masa Rasulullah SAW.

Ja-l - : :u : -: \vV J; : --9 -- ze as

4: eus 3 :u : & 9: 424 - u: : - 4 & le

: a-, - , -esiu

Dan tersebut dalam kitab RIMAH|HIZB|RROH||M Juz Awal halaman 167 . Dalam

menyenangkan (membiasakan) saat berkumpul untuk berdzikir dan bersuara keras,

dan menganjurkan atasnya. Dan memberitahu bahwa bersuara keras itu patut untuk

dipegangnya karena keutamaannya dan menolak terhadap orang yang mengingkari

berdzikir dengan berjamaah karena kebodohannya dengan kitab, hadits dan

Sepakatnya para ulama.

sa: : - : - - 3: Je: ww - - - -a, e,

:: -se : :u esa : - - - - - - - - se:

a;-3, & Audi & :

Dan tersebut dalam kitab RIMAH HIZBIRRAHIM, halaman 172. Dan jumhur

mengambil dalil dengan hadits tersebut, atas disunnahkannya dzikir dengan suara

keras pada waktru membaca dan berdo'a, kecuali dengan ucapannya orang yang syaz

(sekehendak sendiri). Sebagian dari ulama salaf atas hadits ini, yakni disunnahkannya

suara keras ketika bertakbir, berdzikir setelah shalat fardhu dan diantara yang

menyamarkannya dari golongan muta'akhkhirin ialah Ibnu Khazmin.

: -e-A-: : u-- u: : ; J. 4; u: A - - - :

3: St: : 3: - S & -; : - -se: S; u9- : S; ; at-si :

J8 ua e-9 - 3 : :u - - - 4

Adapun firman Allah SWT yang artinya sebagai berikut : “Sebutlah Tuhan mu di
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hatimu dengan rendah diri dan menyamar". Itu adalah ayat makiyyah seperti ayat Isra,

yang maknanya : "Janganlah engkau mengerjakan shalat dengan terang-terangan",

ayat ini diturunkan agar tidak didengarkan oleh orang-orang musyrik, yang akhirnya

mereka mencela al-Qur'an dan yang menurunkan al-Qur'an (Allah) maka diperintah

dengan suara pelan untuk menghindari celaan, sebagaimana dilarang dari mencela

berhala, yang buktinya sekarang tidak ada.

isu seusiju : ja : -

2 ° 2 : s 1 : 2 3 tz. 2 s A2 2 ° - t * • - 1< . . . . : aà , , 2 . s} í- > : . 2

9: * J' J° --! :13) J-3 3:Jual Je') J' Jú , 3.ge & - : C tAM J2 &: ge

j: : : -> j: si : -- 3: 9.as : :9. 3 : Ju i-3 ia

ja- : : A - 4 su- & : - ;u : :u - - - --

Jeşi saue de 9 u: : - & 9 ia : ; ; ; 4 : - az-

ue Ju u:- ju : ; ; -s Ju -, si: ;u : ; Jas Ju u:

3 ju su : ; -s Jé & Bie &u : Ja: Je, & 8, 9 Gie as:

&: - 8: Ju :- u : ; ;u : : - 4 J: u:

: : : , : - 4 J: : - ; - :u :

Soal : Apakah Dzikir dengan berjama'ah itu adafaedahnya?

Jawab : Ya, ada, tersebut dalam kitab RIYADHUSSHOLIHIN ; dan tertera dalam

hadits riwayat Muslim dari Abu Hurairah r.a. dari Nabi SAW beliau telah bersabda :

“Sesungguhnya Allah SWT mempunyai sekelompok malaikat yang ditugaskan untuk

mencari lingkaran dzikir, maka apabila mereka menjumpai lingkaran dzikir, maka

mereka duduk bersama orang-orang yang berdzikir, dan membuka sayap-sayap

mereka, dan memenuhi majlis dzikir sampai ke langit, apabila mereka selesai

berdzikir, maka para malaikat kembali ke langit, kemudian Allah bertanya kepada

malaikat : Hai malaikat-malaikat ku, kalian dari mana ? Malaikat menjawab : Kami

datang dari hamba-Mu di bumi, yang mereka mensucikan Tuhan, memuji, bertahlil,

dan mereka memohon kepada Tuhan. Allah SWT bertanya : Apakah yang mereka

pinta ? Malaikat berkata : Sorga-Mu, Allah SWT bertanya : Apakah mereka sudah

mengetahui sorga-Ku ? Malaikat menjawab : belum mengetahui, Allah SWT bertanya:

Bagaimanakah apabila mereka mengetahui sorga-Ku ? Jawab Malaikat: Dan mereka

memohon selamat kepada-Mu, Allah SWT bertanya : Minta selamat kepada-Ku dari

apa ? Malaikat menjawab : Dari Neraka-Mu, Allah SWT bertanya : Apakah mereka

sudah mengetahui neraka-Ku ? Bertanyalah Malaikat : mereka mohon ampunan

kepada-Mu, Allah SWT menjawab : Aku telah mengampuni mereka dan Aku akan

mengabulkan permohonannya, dan Aku selamatkan mereka dari apa-apa yang

mereka mohon (mohon selamat). Malaikat menjawab : Ya Tuhanku disitu ada si Fulan

yang banyak dosanya, dan dia datang hanya untuk duduk bersama mereka, Allah
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SWT menjawab : Aku sudah mengampuninya, mereka adalah kaum yang tidak akan

rugi bagi Orang yang mengikutinya.

: se4 e : 4 : - :
- : A se - J"

& 9ai 3 : sad Saa: -45 - si J: : : :u- & 4-3 : :

&au u: : 4 J-us 4: 42 gs: isu-i Juei : : ,

Soal : Apakah sebabnya mengangkat kedua tangan ketika berdo'a ?

Jawab : Sebab langit itu tempat turunnya wahyu, tempat turunnya hujan, tempat suci,

dan tempat malaikat, dan kelangitlah tempat diangkatnya amal ibadah dan diatas

langitlah arasy dan surganya Allah SW

:& G-1 ° :- :

Dalam Kitab |KHYA Juz awal alaman 275 Nabi SAW bersabda : "Apabila kamu

memohon kepada Allah, mintalah dengan telapak tangan mu dan jangan dengan

puggung tangan mu". (HRAbu Dawud dari Malik bin Yasir Al-Kufi dan Ibnu Majah da

Thabrani dalam kitab KABIR, dan Imam Hakim dari Kitab Mustadroknya, dan Imam

Hakim menambahkan : Dan usaplah mukamu dengan kedua telapak tangan mu.

Je J& Ju: *J : : : 3-5 ja- di : & sel :J : -

& & US

* & - 4 a : \r : : : - -e : : , : :

Jisi Bi- su- u: 0: : ; su- & & 9: J- &A de Sé-

& : & seu gul: :9d & - : : e : ; -sia J;- sel ge

s9 ji.

Soal : Apakah boleh berdo'a dengan mengangkat kedua telapak tangan sambil

ditelungkupkan, sebagaimana diperbolehkannya berdo'a dengan menengadahkan

telapak tangan ke langit ?

Jawab : Boleh, bahkan sunnah, tertera dalam kitab Fatkhul mubin, syarah arbain

halaman 139 bahwa Rasulullah SAW ketika beliau berdo'a kadang-kadang

menjadikan kedua telapak tangan menelungkup, pendapat ahli hadits bahwa berdo'a

dengan menengadahkan tangan ke langit yakni ketika beliau memohon sesuatu yang

diinginkan dan berdo'a dengan menelungkupkan tangan ketika memohon dihilangkan

musibah-musibah (bencana).

* 5%al 3 29.J 44 au} J- - -

&a & Ja: 4 : : : se4 : 4: :ui Ju-rayi J- - : :
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• su-isu ( - : , can

Soal : Apakah yang dilakukan Imam setelah salam dari shalat ?

Jawab : Disunnahkan menghadap kepada Makmum dan masing-masing duduk

berdzikir kepada Allah SWT, setelah shalat shubuh sampai matahari terbit

(IRSYADULIBAD Halaman 20)

“Juasi J:ua : -: s:- J: & : -: J"

VJ : ,ek -- 4-(

Soal : Bagaimana hukumnya memakai Hadits Dho'if dalam keutamaan beramal ?

Jawab : BOleh, dan disunnahkan memakai Hadits Dho'if dalam masalah fadha'il

(keutamaan), Targhib dan Tarhib, asal bukan Hadits Maudhu (sangat dho'if)

(ADZKAARUNNAWAWIY Halaman 7)

* J: J3 °3 J : J'

9u : 9: le J : : G :

* 2

-G 353 : : si Jsi : J#2

Je 9:e J, sel, J: : ? - 4 : 4 Ju : - - - au

E9si Ar: g : Drr 9,-e J( galui

:J( : ... je: J & :u: 1 : Jl. Jeus : - ; su: ; 9: : -u

A( "V Jisi gaji ssue - A jai

Soal : Apakah makna Ali Adam dan Ali Jibril ?

Jawab : Makna Ali terbagi atas 3 makna:

1. makna Keluarga, yakni isteri, anak, dan keturunan

2. makna Jiwa, sepertifirman Allah SWT dalam surat Ali Imran ayat 33:

gelai 9:e Ji se:, J: : es ael & 3

3. makna teman (bala tentara) seperti firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat

e ese: J 3 :u: :

“ ua - : J, cal &al & 3: J : -

J- 3 : si-s le & - 4 J;-3 Ju su-isu, us-tua : , : : :
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4.6

4-8 s.u, ols)( :u :u :\i :(

Soal : Apakah duduk setelah shalat shubuh sampai matahari terbit itu ada

fadhilahnya?

Jawab : Ya, ada fadhilahnya, seperti diterangkan dalam kitab IRSYADUL IBAD

halaman 20, Rasulullah SAW bersabda : “Barang siapa shalat shubuh dengan

berjama'ah, kemudian duduk berdzikir sampai matahari terbit, kemudian shalat dua

raka'at, maka baginya seperti pahala ibadah haji dan umroh yang sempurna (HR.

TURMUDZ dan Imam TURMUDZI menghasankan haditsnya)

* 3> - 19: su-4 : : ja : -

& su-l 3: S : - je4 - 4 J;-3 Ju , , 3 Ju : :3; 3: , : : :

\ NV U2 J: gaji-d :-e( Juu -. di J :J(

Soal : Apakah boleh Wanita keluar malam pergi ke masjid untuk shalat ?

Jawab : Ya Boleh, sebagaimana Ibnu Umar berkata : Rasulullah SAW bersabda :

“Janganlah kamu cegah wanita untuk keluar untuk pergi ke masjid pada malam hari"

SUMBER : DIKTAT PELAJARANASWAJA

MADRASAH ALIYAH NURUL HUDA

Munjul Pesantren Kec. Astanajapura Kabupaten Cirebon 45181 Telp. (0231) 3383635

0002. PERLUKAH MENGUNJUNGI TEMPAT PENINGGALAN ISLAM

BERSEJARAH

Saat ini, telah terjadi fenomena di tengah masyarakat, adanya pemahaman baru yang

dilontar oleh sekelompok orang, agar umat Islam meninggalkan tradisi berziarah ke

tempat-tempat peninggalan Islam bersejarah, karena tradisi itu dianggap bukan

termasuk amalan yang disyariatkan oleh agama Islam. Hal semacam itu, kini mulai

marak terjadi, sebagaimana yang berkembang di negara Saudi Arabiah.

Sebagai ilustrasi, adalah tradisi berziarah ke lembah Uhud, yang mana di tempat itu

terdapat makam para syuhada yang meninggal pada saat perang Uhud di jaman

Rasulullah SAW. Berziarah ke lembah Uhud ini adalah tradisi turun temurun yang

telah ratusan tahun dilakukan oleh hampir seluruh jamaah haji dan umrah, khususnya

yang berasal dari Indonesia.

Namun, kini di lembah Uhud, tepatnya di depan pintu halaman makam Sayyidina

Hamzah bin Abdil Mutthalib, salah seorang panglima Islam dalam perang Uhud

tersebut, terdapat beberapa muthawwi\ asal Indonesia, yang ditugaskan oleh tokoh

tokoh beraliran Wahhaby untuk menghadang serta menghalau jamaah haji dan Umrah
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yang berdatangan ke tempat itu.

Muthawwi\` adalah sebutan untuk polisi swasta di negara Saudi Arabiah. Di depan

pintu makam Sayyidina Hamzah, sang muthawwi\` berpidato dengan berapi-api

seraya mengatakan, bahwa kedatangan jamaah haji dan umrah ke lembah Uhud untuk

berziarah ke makam Sayyidina Hamzah tidaklah disyariatkan oleh Islam. karena itu,

para jamaah haji dan umrah yang datang ke lembah Uhud adalah sia-sia, dan tidak

mendapatkan pahala sedikitpun\", demikianlah kira-kira cuplikan pidato yang

disampaikan oleh sang muthawwi’. Dengan digalakkan pidato semacam itu, tentunya

sebagian jama\`ah haji dan umrah yang datang dari kalangan awam, menjadi

terpengaruh dan terpedaya.

Demikian itu, lantaran mayoritas jamaah haji dan umrah adalah tergolong awam dalam

memahami hakikat syariat Islam, terlebih yang berkaitan dengan sejarah. Jika saja

umat Islam mau mempelajari sedikit lebih mendalam tentang hakikat ziarah ke lembah

Uhud, niscaya tidak akan mudah terpedaya oleh slogan-slogan pembodohan terhadap

umat semacam itu.

Mayoritas umat Islam Indonesia adalah bermadzhab Sunni Syafi\`i. Madzhab ini salah

satunya mengajarkan betapa pentingnya upaya melestarikan budaya dan peninggalan

para leluhur yang telah berjuang menegakkan agama Allah. Salah satu ajarannya

adalah menganjurkan umat untuk menziarahi tempat-tempat bersejarah yang kental

kaitannya dengan pelestarian syariat Islam.

Demi menangkal pengaruh negatif dari upaya pendangkalan aqidah, maka sudah

selayaknya umat Islam membuka ulang ajaran syariat Islam yang berstandar

pemahaman para ulama salaf.

Di dalam kitab shahih Muslim pada urutan hadits nomer 1393, diriwayatkan dari Anas

bin Malik, bahwa Rasulullah SAW tatkala melihat gunung Uhud, beliau SAW bersabda

yang artinya: \"Sesungguhnya Uhud adalah gunung yang mencintai kita, dan kita juga

mencintainya \". Sedangkan dalam kitab shahih Bukhari pada urutan hadits nomer

3675, diriwayatkan dari Anas bin Malik, bahwa Rasulullah SAW bersama shahabat

Abu Bakar Asshiddiq, Umar bin Khatthab, dan Utsman bin Affan ra, suatu saat

berziarah dan naik ke gunung Uhud, tiba-tiba gunung Uhud itu bergoncang dengan

sendirinya, lantas Rasulullah SAW bersabda yang artinya : \"Tenanglah wahai Uhud,

sesungguhnya di atasmu ada Nabi, Asshiddiq, dan dua orang (yang bakal) mati

syahid\".

Jika diteliti dengan seksama, maka masih banyak riwayat yang menerangkan

keistimewaan ziarah ke lembah Uhud. Kedatangan Rasulullah SAW bersama ketiga

orang shahabat setianya ke atas lembah Uhud, adalah sebagai bukti betapa mulianya

amalan berziarah ke lembah Uhud ini. Jadi mengikuti perilaku Rasulullah SAW untuk

berziarah ke gunung lembah adalah termasuk sunnah Nabi SAW.
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Allah berfirman dalam surat Al-ahzab ayat 21 yang artinya: \"Sungguh di dalam diri

pribadi Rasulullah itu, terdapat teladan yang baik bagi kalian \". Ayat ini bersifat umum,

bahwa yang dimaksud keteladanan pada diri Rasulullah SAW adalah meneladani

setiap gerak-gerik beliau SAW, termasuk yang bersifat manusiawi, seperti tata cara

makan, tata cara bepergian, kesenangan beliau SAW dalam memilih warna pakaian,

termasuk juga kedatangan beliau SAW ke gunung Uhud.

Pada ayat di atas, Allah tidak membatasi misalnya \"fi ibadati rasulillahi uswatun

hasanah\" (di dalam ibadah Rasulullah, terdapat teladan yang baik), tetapi secara

umum Allah menyebutkan \"fi rasulillahi uswatun hasanah\" (pada diri pribadi

Rasulullah terdapat teladan yang baik).

Ayat ini menunjukkan bahwa segala amalan umat Islam yang diniati mengikuti dan

meneladani perilaku Rasulullah SAW, adalah termasuk amalan sunnah yang

diperintahkan oleh Allah. Sedangkan umat Islam yang mengamalkan salah satu dari

ayat suci Alquran, serta mencontoh perilaku Rasulullah SAW, pasti tidak akan sia-sia

baik di dunia apalagi di akhirat, dan pasti mendapatkan pahala yang besar dari Allah.

Karena mengamalkan isi Alquran dan Hadits Nabi SAW inilah hakikat dari bersyariat

Islam.

Dari peristiwa ini, maka semakin jelas bagi umat Islam adanya upaya pembodohan

terhadap umat Islam, yang dlakukan oleh para muthawwi\` yang kini gencar

menghalangi-halangi para jamaah haji dan umrah agar tidak berziarah ke lembah

Uhud.

Padahal Rasulullah SAW justru mengajak tiga orang shahabatnya untuk berziarah ke

lembah Uhud, bukan sekedar mendatangi lembahnya, melainkan mendaki gunung

tersebut. Hal ini beliau SAW lakukan, karena beliau SAW sangat mencintai gunung

Uhud yang bersejarah itu. Perlu diingat pula, bahwa Beliau SAW mendatangi lembah

Uhud ini, karena tidak lepas dari keberadaan makam pamanda Beliau SAW yang juga

sangat dicintainya, yaitu Sayyidina Hamzah bin Abdil Mutthalibra. Untuk membuktikan

argumentasi ini, perlu kiranya membuka ulang peristiwa perang Uhud, yang terjadi

pada awal-awal tahun hijrah Rasulullah SAW ke kota Madinah. Karena disitulah

Ummatislam dapat mengenang Sayyidina Hamzah bin Abdil Mutthalib ra.

(Penulis adalah alumni Makkah-Madinah 1983-1991, merangkap sebagai Pengasuh

Ribath Almurtadla Al-islami, Singosari Malang)

SAYYIDINA HAMZAH BIN ABDILMUTTHALIB,

PAMANDA RASULULLAH SAW

Rasulullah SAW memandang dengan penuh duka dan kesedihan, tatkala

menyaksikan penderitaan yang dialami oleh Sayyidina Hamzah bin Abdil Mutthalib,
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sang pahlawan sekaligus sebagai panglima perang Uhud, akibat tancapan tombak dan

perbuatan mutilasi yang dilakukan oleh Wahsyi si budak milik Hindun di saat perang

Uhud berkecamuk.

Penderitaan itu pula yang mengantarkan Sayyidina Hamzah ra menjadi syahid hingga

mendapat predikat sebagai pemimpin syuhada yang mati di medan peperangan.

Beliau adalah pemimpin syuhada di dunia maupun di akhirat.

Di saat Rasulullah SAW berada dalam suasana duka dan kesedihan itu, beliau SAW

bersumpah : \"Jikalau ada kesempatan bagiku, maka akan aku cincang tujuh puluh

orang dari mereka orang-orang kafir Quraisy\". Namun, pada akhirnya Allah

mengingatkan beliau SAW dengan menurunkan firman-Nya agar membatalkan

sumpahnya itu, sebagaimana yang telah diterangkan dalam kitab tafsir Ibnu Katsir,

yang artinya : \"Jika kalian akan membalas, maka balaslah senada dengan

penyiksaan yang mereka lakukan terhadap kalian, tetapi jika kalian bersabar maka hal

itu lebih baik bagi orang-orng yang sabar\" (surat An-nahl ayat 126).

Dengan turunnya ayat ini, maka Rasulullah SAW lebih memilih bersabar dengan tidak

membalas perilaku kaum kafir Quraisy, sekalipun hati beliau dalam kedukaan yang

sangat mendalam, mengingat Sayyidina Hamzah, adalah satu-satunya pamanda

beliau SAW yang menyatakan masuk Islam secara terang-terangan, sekaligus ikut

berjuang dan berperang bersama Rasulullah SAW.

Demikianlah, sejak peristiwa itu terjadi, maka setiap kali Rasulullah SAW berziarah ke

makam Sayyidina Hamzah ra, di lembah gunung Uhud, beliau SAW selalu

mengucapkan salam khusus : \"Assalamu \`alaikum bimaa shabartum fa

ni\`ma \`uqbad daar\" (Selamat atas dirimu dengan kesabaran yang engkau jalani,

sesungguhnya balasan di akhirat adalah kenikmatan yang terbaik).

Lihatlah, Rasulullah SAW telah mengajarkan kepada umat Islam tentang bagaimana

tata cara berziarah khusus ke makam Sayyidina Hamzah sang pemimpin para

syuhada, yaitu dengan cara mengucapkan salam khusus yang disesuaikan dengan isi

ayat Alquran, karena turunnya ayat itu juga khusus untuk pamanda beliau SAW.

Bukankah ajaran Rasulullah SAW tentang ziarah ke makam Sayyidina Hamzah ini,

teramat istimewa dalam pandangan syariat Islam? Tidakkah sangat naif jika para

muthawwi\` yang bertebaran di sekitar lembah Uhud, tiba-tiba mengkampanyekan

keyakinan mereka dengan mengatakan bahwa berziarah ke makam Sayyidina

Hamzah tidaklah disyariatkan di dalam Islam? Memang demikianlah ajaran yang

selalu mereka lontarkan di depan jamaah haji dan umrah asal Indonesia.

Permasalahan yang timbul, jika keteladanan Rasulullah SAW dalam berziarah, baik ke

gunung Uhud maupun ke makam Sayyidina Hamzah, sudah tidak dianggap lagi

sebagai amalan sunnah yang disyariatkan di dalam Islam, maka apakah mereka akan
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4.7

mengatakan bahwa syariat Islam yang benar adalah berteladan kepada pribadi pendiri

aliran Wahhaby? Atau mengikuti keyakinan para tokoh kontemporer beraliran

Wahhaby Saudi Arabiah lainnya?

Sebut saja misalnya perilaku pelarangan kepada jamaah haji dan umrah, agar tidak

berziarah ke lembah Uhud, tidak berziarah ke makam Sayyidina Hamzah, tidak

berziarah ke pemakaman Baqi’, pemakaman Ma’la, tidak berziarah ke Masjid Quba,

dan pelarangan-pelarangan lainnya yang menjadi trade mark kaum Wahhaby. Kira

kira yang semacam inikah ajaran syariat Islam yang sebenarnya?

Tentu, umat Islam dapat menyimpulkan, serta mengambil sikap antara meneladani

perilaku Rasulullah SAW, yang beliau SAW sendiri melakukan ziarah ke lembah

Uhud, atau mengikuti ajaran Wahhaby yang justru melarang umat Islam berziarah ke

tempat-tempat peninggalan Islam bersejarah. Antara mengikuti ajaran Rasulullah

SAW berziarah ke makam para shalihin seperti Sayyidina Hamzah, yang mana beliau

SAW juga memberi contoh bagi umat, untuk mengucapkan salam khusus saat

berziarah ke makam Sayyidina Hamzah ra, atau meneladani tokoh-tokoh Wahhaby

yang melarang umat Islam berziarah ke makam Sayyidina Hamzah ra tersebut, dan

yang mengatakan bahwa ziarah ke makam para shalihin bukan termasuk amalan

sunnah yang disyariatkan Islam.

Untuk selanjutnya, semoga Allah selalu memberi petunjuk kepada seluruh umat Islam

Indonesia, yang tetap teguh memegang madzhab Sunni Syafi’i, sehingga keutuhan

dan persatuannya sebagai penghuni mayoritas di negeri ini, akan tetap lestari untuk

selamanya. Allahumma amiin.

(PejuangIslam)

Ganjar Aja Setiawan

http://www.pejuangislam.com/main.php?prm=karya&var=detail&id=33

0004. HARAMNYA HIPNOTIS ALA UYA MEMANG KUYA

Deskripsi Masalah

Di sebuah stasiun televisi (TV) ada sebuah tayangan acara yang berjudul Uya

Memang Kuya. Dalam acara tersebut seseorang yang telah setuju untuk dihipnotis

disuruh menatap bandul sebuah lingkaran, kapas yang dibakar dan sebagainya.

Kemudian seketika itu matanya terpejam seperti orang yang tertidur. Dalam keadaan

itu orang tadi dilontari berbagai macam pertanyaan baik yang berkaitan dengan pribadi

maupun orang lain yang ia ketahui tanpa menyembunyikan suatu rahasia apapun.

Anehnya ia akan menjawab pertanyaan dengan sejujur-jujurnya tanpa menghiraukan

apakah yang dibicarakan ada di sampingnya atau tidak. Singkat kata, orang tersebut
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tunduk patuh terhadap perintah penghipnotis.

Proses hipnotis dalam Uya Memang Kuya di samping mendapat izin dari pihak yang

dihipnotis juag sebelum tayang telah diperlihatkan dan disensor oleh yang dihipnotis

sendiri mana yang ditayangkan dan tidak.

Pertanyaan

a. Bagaimana hukum hipnotis dalam perspektiffiqih?

b. Bagaimana hukum menyetujui untuk dihipnotis dan hukum merelakan apa yang

terjadi untuk ditayangkan?

c. Bolehkah menggunakan sarana hipnotis untuk menguak sebuah kasus kriminal dan

bagaimana konsekuensi hukumnya?

PP. AL-FITHRAH Kedinding Surabaya & Panitia

Jawaban

a. Hukum hipnotis dipilah sebagai berikut:

- Apabila menggunakan perantara yang dilegalkan syariat, seperti hipnotis modern

yang mengakibatkan dampak seperti tidur, maka hukumnya diperbolehkan.

- Apabila menggunakan perantara cara-cara yang diharamkan seperti sihir, maka

hukumnya haram.

Referensi

1. At-Tasyri al-Jinai juz, 1 hal. 477

2. Hasyiyah al-Jamal Juz, 7 Hal 6

3. Hasyiyah Syabromalisi 'ala an-Nihayah, juz 6 hal. 441

4. Al-Mausu'ah al-'Arobiyyah al-'Alamiyyah hal. 5

1. 477-2 J3'N 2J 29-3 : Ju-Ji :

Ja: ex-J :u -- siu -a: :u as- : : eual es -Nu- 9 Ju-3 -eux-J r:

*J* - - 9 Ji J: , : * 3>u :u : ai} - si asli - sl;- 44 , v J:

- ->, J: Aai} - Jadi : 31 -S sel usui &a- S3 asli susi Jadi : 3 4 52ual , SU

* - - -ui Ji s, su-Si Ja-j & Seb :u es-J ,a- A : * ia.

•: : , -!al es. J- :-l Ji - Ju-Ji ola Je --- Aels uil Sp.Jal,-) se-9
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di sel}; -ui sus) e : A -,-/ > -, -S, s! 3:U -u-l e : A& :u

- - 4,2% - 5 :u : su eual es & ses-lu -ku-ji - - 3-1 --a:

•s-l° :eb al; -ku-ji -se use -- & Gas : -, -eis, us-S a:

au Si J: sius, au 4 ru 9sis -ku'.J r: s$- ; Laos:J e &M -u- 32° 4°

-, -s, 41 - 9 4: , -a: ex-Ji Qi la: :u 9s 3 wi - - -&, & S as

S : 96us - - -& - : Ju-J sus :u 9é au Si J: : es, le - si

s: La &w J9-I -el, uk 4 & J;- ss &&, e oue- : Jiu- u-s

&u:) au: :-23) :1:M & :9-) ia-Jl.

2. 6 - &u-J s:J J-J Arau

( : - - - -sel ,au as aslu ae &B ,au ru J- ( -u& : - 9 : 4:

asli -> - J- 3 v ->3) :, J: *ui-l 4 Je -la. J: 59.al - J3>> - au Jus

Ju Jiau J.J.J sls-J Ju-l : La : 3,4 Ju: *: ,a * asli --> 45 Ju 3>w ras --

ul ua- v Ju-l -lla - 4 asli ->> J.J ;u gas- - A ->J -uš Jia)

3 Je A use.J J -, - 4:

3.441 - 6 j-J - : - & :u-J Ag

(Jae Jl: ,au ( :u Ju-l , J; ) : -); aau si (wa-a: ; 4: ) *-ali es, Jaa (J-a:

J: *u-l 4 Je - J 9-ali - J>> - au 96: , -a-l -sel ,au as aslu

&,: Ju: * a; 4: *) --> 4. Ju 324 rasi - asli -- J- 3 wi -°3' 3:

asli ->> : Jl.J ;u gas- - - -uš Jä- Jl. Jial Ju-J sb-U Ju-l : La :

e-> 4.9s : 234 -: e-e Ara sas : Al-J J 4-b - A. J Ala- Ju-l -la. - 4:

A-as.J
*

4.5-2 & Jul :, Aes-;.J

43l-J : ;-Jl° 4-8 Ju-} Jäal* 3283 Je sula) :->J J-la-J •: Jiu-3 -->u

:94 Ju-S -es -,-l u-S -alls &u-S es - - -- sual Asl-A: saw

521, - as-> -la-M - 4 Je3 :u uuad Gu-i e-3 - :94 a -4

:U -u! Aku J;- - - - - 4: a-J : -ui -bu: --es : -) J.

Jl - al-M -u}\, :u : :-l di uš r: , 52u Jé- Ju-9 -s: 9 A -!>

4-,- Ja;-J Ja-as-J : 3: S LU 4-1 s- 3l S1 -as.J r: : ,a 9 - Jé Ji.
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3-,- :u- -alis J-4 -e -- 3° : , ,e-J sua & : -- ru 9 × 96-ws

e-> -> -9-e & Asus u Ju-J-- Sai B-a: ei J: , Jis -- , A& - Jl - Jl.

: Ju- - 3° : - ) -ueua.J 4-3 ° -- Jl :J as-l - :ul :s.

b. Hukum menyetujui untuk dihipnotis dan merelakan apa yang terjadi untuk

ditayangkan adalah haram, apabila saat seseorang terhipnotis

melakukan hal-hal yang diharamkan, seperti menceritakan kemaksiatan

dan ifsya'ussirri (membuka rahasia) yang dipertontonkan sebagai

hiburan.

Referensi

1. Al-Mantsur fi al-Qowa'id, juz 2hal. 168

2. Al-Adzkar & Futuhat ar-Robbaniyah, Juz 7 Hal. 77-78

3. Faidlul Qodir, juz 5, hal. 15 dan 16

4. Al-Mausu'ah al-'Arobiyyah al-'Alamiyyah hal. 5

5. Ihya’ al-'Ulum ad-Din, juz 3, hal. 132

6. Mauidzoh al-Mu'minin, juz 1, hal. 293

7. Fath al-Bari, juz 11, hal.80

8. Al-fatawa al-haditsiyyah, juz 1, hal. 103

1.168 - 2 Juli - ael: ; );.J

* J: u: ua, se-Ju ve," .

2.78 –77-2 :u-J j-J :u, eu-sal & As:S

"e sli Jw 4 A - 9 A. J. u: , - 9 as- si - - 3: 9-9 : U-a:

J° 4°u:u S1 -a: ) : Juši : :94 2.14 -ui al- Jl 23: S Ji aja: Ja: V. Je e-3 Ju-Ji ?

J :) & 4 - v -> : 4-ax & -> -la. Ji Qu°g : - 4- : * ara- -

o.ia -: 131 0 u.318 : 3A : A: u SMé JU> - i AJ 3°-A: i • Asé s.u |- | Aé * i s.

: * |9 J-> J" 3>- 3 : 9 * 9 * • : 3

4>la.J

(ëi J; ) : 96 SM: 4-eu: : , ul-J &ur sus $ss, U & - v & sel, Jl ,sual (us-s 4:

• J; ) & 5-sal Je -- 49 e,- S: eis)- suls &M - Je & J S s"(JA : :
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* J.

3. 16-25 - -a) & 2.J : - :-ui Ja:

3 - 4 - 4 >s- S - ajes e-3 : J: 4 : - 9 -Jal - : : : Je

3 e: *si 3.0 -J *, si el. :M - 4 - V : - -> -la. Ji 9u°g : - 's

4-3 e : sles-J -A-S : Aja Jes -la-J sus) : -1 - 34 ul: ;- si 4 se

* Jala-asli - se. Juar, 4, 3l: , , J.J.u su-Si: Jl;-l Je S sljé-Si: ,au-J

Ale &.

4. 15 - 5 - -a) & 2.J : - :-ui Ja:

6278 - (* 4> - 4& Aw & Osse S ewJu :Au-J S si (:Au-J S A : J:

9 - Ja: :ewJu -lu ua - -aa Ae: :J 2!, J: Aleus) Al Je 3 : 4u-U Jeu res

bee) si Gué-M & 9b) Ale -es) se-J -J 943 -- , : : 9: su: eur

-u -- J: : ,- *) -- J-- si (- ) - c. Juu J-AJ- 9) se-As)

* 4 - --> -as , , - - - 44 us) J8 - 9 Jsa - G - u -, -)

*i si - - - -e, u,- - 4-isu & - - :u u: 9- : Mew

*l, Aur -)ve Ale J-Jls & AU - Al J3 J ->ua: Jè 4 -alas aur J1 u-ai Juur u:

AS J-us.

5. 132-23 - E.U. asle su-!

l° :4 Ju se-8; ->w<! G- 9sel su) ul 4 : sas - su: --e :u :

-- 9 Ju-Ji & ->J Jés quis: -->J ula. Jés Gui : -4 J-, -

el-i.
*

6.293 - J S - J asle su-l & G-3.J aes.

l° :4 Ju se-8; ->w<! G- 9sel su) ul 4 : sas - su: , :u :

* Jus is al;- sas :u -J su:u Ajui: -->J ues &jui se -4 •i -->J J-, --

3,-l 4 : - 9 °3' -!

7. 80 - 3,-ali ssu-Ji j-ji - - - syu 2:
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(&a : --e -- 4 : (* - - 3° 4-ue - - - -u! 34 - au -u 4:

-su -us u: Ge -u- uu wu - -> : : e-w -& 3 - 4 -, -ee

4-3) ,)- Jua 9 Ju : 5°3' : ->u.J : -- e-5 - 49 - Jl. --> 4: 4: J.:

ju-s - eu-l 4; ->> 8 -; A; ->> s,U - 8 jur keu-l ra- 4-19 &

•j- :- ) -se & - - -55 - su: : , : * Je-u - La --a

J - ul° 4.j--> -le J. saal e-3.J su- - 4: 4,- 3 JS3 Lu- uj- U.U

4u: le -, w J; 31 - su: 3: * J: Ji Qu4 - J S 3-J wi - 4 -- Geis -

wuju u: S's Juš - J-S & 3-2.J .

8. 103 -2 J:S sj2.J J*) J- Ja') :->J s:uä)

>s-S) :ue J-2-3 J9-J 484- wi : ( , SSS) ulis : : es-lis :u Ju-Ji ul: ) :

& - - - - 3 9u-w : - - - S. : - 9 as- si - - - :

es, 4-a-l 24 -: 31 : -l: : - ; J. 4 J-l 9 : U - 14 se- 3 - si el

J-AJ- 9 al-M & 99 eau-J S A : J5) : Ju ( - - 4 - ) : 9

>: , , - - - 4 us-ju -- 9 J: le Jw 4 - - - : 9. Juu

9 J9-II le - 9& - u: -: 3 at,SJ- 9 * : (* 4 - --> -a

3- 9 - a;- si ( ,s:S) J; uai des : - SI -ewJ use -- 31 : J:

a-sis, w, ; ulai - -: saw : - J:uas- 32, ei Aals : - 4 awal

Jei -se: 4: 4-J ->}u : -) 23,3 : *J a;- Sl; Al-eu: : , , as- ul-J

Ale a;- Sl; uas 9-l: 4 &, & Je à-a-lu- J S at,SJ J- Ji ses.M J9-J .

c. Boleh, dan hanya bisa digunakan untuk wasilah mencari bukti-bukti awal

dalam penelusuran kasus. Bahkan menurut madzhab Maliki bisa

digunakan untuk mencari qorinah yang mengantarkan kuatnya dugaan

sebagai alat penetapan hukum.

Catatan:

Rumusan di atas adalah dalam pernyataan selain iqror. Sedangkan mengenai iqror,

sementara belum disepakati musyawirin.

Referensi

1. Bughyah al-Mustarsyidin, hal 276-277

2. Ath-Thuruq al-Hukmiyyah, hal. 97-100
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3. Thoroiq al-Hukmifi asy-Syari'ah, hal.352

4. Al-Ahkam as-Sulthoniyyah, hal. 219-220

5. Al-Fiqh al-Islamiy, juz 8, hal.6127-6128

6. Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah, juz4, hal. 95-96

7. Qurrotul 'Ain, Juz 7 Hal 317-318

1. 277-276-2 :-u,-Ji :

(- \e J- 3: 9 J: : e: - - - - -euil - 3,34-J au-4 silsi : ) (4 Ju

-6-4: silsilis :-J - 4us Ju Ji-la: : el-a: *B) : - 31 Jau si-au si 4:

•i reuU - - 3,ues a : S * 3>le-J: :S-J 3: - J-alu le v : - 9: * -!

ueu-l S a & 3: a si Alas & J-aà gé ula : : , a >,- s$- si se-J.J.:

3: Aji - u: 4-2 ×-4e su asu - La : Ju-l & -asJ a; 4: siu <-U

ss- 9 las.J J: Jl s;-la-2'N ul: : 4>L J3 Alas- 3: 31- Ji su: Alas si, 3 +5-0

Jé : el: *-e ->, '31 - S- 9 : --> : A : Al Jés : , , , : - Jl

* 4>L J3 o.ue 234- JE Al Alas 2useu Jiul 4-3): -u S3 U-ue sual ->, 'as s>,sul

& 4 :- aji - - 453 u: uk u: , : le J S : as - La e la J-s

ge :- al; si: : el 4 : 3 as- 3>e-J 3: uu-J -us : a-, Alas : 3, :

u: *- 4: si4 - -6 -->, 9s 3 :2u 9 s,- 4-e 2u - -

exl.) --> -3 eseJ Jés ulu :, su-b --> al; s;-la-e}\, : : , -4-J

u: ) au-S J- Al - asul) -- u: Ge Qus Qg 4.2u: : , , 'asli -a s$-Ju

4-8 Ju-Ji Ale us Ae, Ale -Al-J uj: Ql: a-J >,- s$- 9 : - 3: S : :ues Al

si : 2uels-le-M J-99 -- S1 S- 9 -ui 3 °, - u: - ° 9s,--

&A:- le gal 2,- 4 : -u-J ->> 53.J Galu 4 yu-J -- , -,: : ,al

* - - 4 Je" 89-M; 59-a’ 4: 45 & -ae wa,a: -4-J -u & Gre weu J"

•l: Ale -- 3i s$- 9 4 : S Jau si A-S-* Alas si, 3 usul: : euil Ji uju las

-al *BM 5: - Jl. 3la &B J. A. si:&S 4u esai wu as- o.ue as - 96

31: , Uu au) Ge Ji u: -, gal 3 Jal 5-4.J Gil, Ge 2,-J 9, las Alas Jas 492

4: 5-J as 2use 5: J- u , es al , -, -e Aes-, - - J Su: a-ju ss-J: 52le-J

* sus', J- ales &sua-Ju y-al 4 : -- su sa: Jè 3-4 52lé J: : - ; ) sul

.a)
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2. 100 - 97-2 A.S-J 3,'al

J 3laju 3-l.J -Jul gali: ,sual GAM J 12,a : -ä- ais - Juš- ×-J ul:

Jši, Ssu-is Jé : ul es a > : sse-J Ji Bi, 4 --a: - - - Js Jeua

u* J-e-J Gal Ji elas sse-J 4 : uk ul: : :i, J: J-A: -); aul; 5-32, J -M:

4-a"J- -Jé 9 J- - - - - - Las su:S ua J-e-A gal 9 : -,- sisi

& 3-2 J-Ji (;lar J. Aa, e-le Aé- - 3 : - Jl Sl, Jl 4 :- uji e : 4-> J-J

J Las -Jé Ji J- E-usul: ),°) u;- 4, Je 4-9 es & 4 su°3 -J 4-1, 3lar $2le-J

& As'Jae * uku - -u941 -bu9 usi - sual: ;- -a- 9 & Asia

ssi-A & As&res aé-S

3. 352 -2 J:9). J: -- y:SU ä. Suw) Aar.J J- •S-J jil,”

:Jiu- - - -- ia-'s & --> -ael &-J GAM reul S- ->u-J -J

&-J Gil, lu :-U Jaa au-3 v - Jl 4:J - S3 :-J Ju J! J-23: 32-3 Ae:

-al 1 -u:) -u 4 J-l :9-} -- si, Ju: & 3-1 & 4.le - le v ->i :u-s

-u, 3 -S : a-, -e e : Sue Jé- A & Jl Geu :ueS - , esa :

Jiu-3 -u-a! Jg ules-Jé Ji Ji-e-l; - Jal e-a-l -a: Gua: 4u: Ju

J-u :> - - - -,-, -is ul: : -- --s -S ;4-9 -- --

* Ji rau : 3° 4: 5-4. Oss u. J. J. v >sia: ->w<!: -0,3% & J-l Je

•S-J sause - reuil Jes Sae A,- - - 9s 3l s$-J us-sel - as- &-ei -al

•le 4 U - as Aé-aju J- -- su 9 A -- G -- 9 - le

4.220-219 - :ual-J as-i

s-A4 - : ulu - - -u-b al-9 --Su ess- -J- 9 - 9 Jul:

sas - - J: 2, Jes: S --> - 34 - S3 U-90 - 9 Jasul --ei -

>50 : Ji & As -- 3- 5 - - Ji suaău -J: 4-si Las 92le-l au, si, le ->>>

Al Qg -: * ->, w: Ju-J° 3-alu ol-U -J -, S : --e ex-J -ra Ji - : &

& 3-2. -, -!> S- - -ali - 9: & -, -e* -, - Ju- -, -era sas

Je -as 9 J: es gu "Au 3>u 9s sael si ,A- 4,2 &a -ral - A Ju

3: “i ->u-l -Jé 9 J- sua: 9: J: "Au J- 9 - Gra - J J: )','')

e->S 3,- Jw & 3,- - , Ge --si : le aux J- a;- ass--> -%

Je - -> suau -J: :ual-J - 4u 9-9sé-an, Guas 392lu 4- 9 ue 3-2. S:
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;- si 3xal 14u 9-9 se- J S 3- :

5. 6128-6127 -2 gaul s:J J-9-} Aää)

J- uas u: Jyu: Au 3,ui J5 : ->la-el; -sla sg. Je U.U 4-92) : 4: : -:

Ji* 2use)" u-u-i :La ->s, A , -? Ji E, : : - ) : - ; La & r:*

*i: 4: :-la: , : -\s slui-Jé 9 A - A-J ,-S, sual -S : ;; u2 -:

- - 942 - A -- ->,'-S -e-ai sse-J'sies & la- si*, A,45

>&- ue& S: s: 3,a & - si al-JJ> - J reud & : : exas." -

swJ 23 ku-90 -à S|Jeuai S: -le-ju bus & >s-J A,: 4 suia

ssi-A -u: , :: ?-e ue - Jl;-SG Juli ->w<! Gua s$- asal 3w,b

e-e &au

6.96-95 - :e &l, j-Ji: ke-3.J

:-J -s: Aé :Ju Ajadi wi :u au: S >s-Ji Qi suil - ->>> S - 14 :Ju aja!

- -ua J-& b*- -S) di Je : - 31 -- Ajai J19 reuU - J SuJi:

J. : 3: 9 ssais Ju es, 9sel u4 -- 9 :Bes 2u- Je,S : -- di * Jeu- si

3 : - - -alu j* 3-4u es, Je 9 , --> - - J-J Jss- Je'el - ja.

*,-Jé ,3-4u es, se-J Ju513! :)3-J - 9 Ju J-sal Aales J-U 3- 5.U 3°3 :13l°3 J-Ju

- -le as : - us- JéJ: La - J34-J - 3- 5° ul° - Jalls &,al sa:

* 8 - 9 J-A: -u- se-J 94 - le - 9 J: - - si-S &

3 asses éxel le La Cire; gas : , : S: -)' -S & -S ua4 exel Je La -l°

J& :-l Jés -S :- le 4 - 4 J- - - 4- - ale ale as -

•le & A& 2u-alu bse- Jus is al-'s Jue : e):- 3>e Ju-Ji Jss- Je'e - au:

Jeul .

7. SJu-Ji 318-317.2 :J 3,3

(2-4 ce-J le J e le - J -, si &,- si J: * r: - Sla al- (s$J; v.

3 - 9 A - Aja eral 5-0 : - Ju-Ji: Jé 4° 44-J --si : Jl;-l: A - J.

9 -l: : -) -se 2-t J1 u; ul: : Ju-Ji:u u: ) a 4 ,-5 es-Ju -->

& 4.920 -a: -us : - -- Jls-Si: AA e Buel ul° 4 : (-l:J) -us, ul.J

*-l 9 Aul le A) & Je -bu8: A,4u :-lu -S -Asal J-e Ju J-a: : es-A
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4.8

sur es & s$-J ->> S: - ; sas: -- a + : - -e,w 31 -bu)

& us wal; 2- - - -eu SuJ e Jé e-a-sia,S -Asal ele -is. Jiu- &J

>saju 4-Sl au-ál Je alas; Ale ause); usul use ---> -J -- Ju Ji Ji -- Jiu-J

& 3 -S uas : 4 & J: J- 4 × 3 5, le - ael -: 9:41 - Jl. Jes

\sies ->J 4-1, 4 --> - Je -J -: J:943 ->u-Ji: elas 4:u ->> - S3 : 4.

0006. WALIMAH KEMATIAN BID'AH ?

Budaya selamatan setelah hari kematian seseorang dengan tahlilan dan walimahan

baik dalam 7 hari, 40 hari, 100 hari atau 1000 hari-adalah salah satu budaya

masyarakat Nahdhiyyin di Indonesia yang sangat diingkari oleh kaum Wahhabi dan

yang sefaham dengannya serta dituduh sebagai budaya bid'ah dan sesat.

Berbagai buku yang bermuatan kritik dan hinaan terhadap budaya tersebut banyak

ditulis oleh orang-orang menisbatkan dirinya penganut faham salaf atau Wahhabi.

Mereka juga mengatakan dan memberi bukti tuduhannya bahwa budaya tersebut

adalah warisan budaya agama Hindu, terbukti dengan diadakannya konggres yang

dilakukan oleh petinggi-petinggi umat Hindu se-Asia pada tahun 2006 di Lumajang,

Jawa Timur. Dan salah satu point pembahasannya adalah membicarakan tentang

ungkapan syukur atas keberhasilan menyebarkan budaya acara-acara setelah

kematian seperti 7 hari, 40 hari, 100 hari dan 1000 hari. (Lihat buku Mantan Kyai NU

Menggugat Tahlilan, Istighatsahan dan Ziarah Para Wali, karangan H. Mahrus Ali)

Berikut ini, akan kami kupas hadits dan dalil tentang melaksanakan budaya di atas.

Jawaban tentang masalah ini kami ambil dari kitab Qurrah al-'Ain bi Fatawi Ismail

Zain al-Yamani halaman 175 Cetakan Maktabah al-Barakah dan kitab al-Hawi lil

Fatawi karya al-Hafizh Jalaluddin as-Suyuthi juz 2 halaman 179 cetakan Darul Kutub,

Bairut.

Syaikh Isma'il Zain al-Yamani menulis sebagai berikut (kami kutib secara garis besar):

Dalam Sunan Abu Dawud hadits nomer 2894 dituliskan:

J: & :Ju juas 3 : 3 - 3 -: - ; -,- 3 : 943 - wa

J: 2 - 2- -: : , : - : 4 - 4 J-, -, × 2-3 : 4 - A

* :: es:: es rau:: , es u:-s: au-J: 2 es &

: - sisi 9: A -isu - & Ju : - : 4, .i-3 : 4 - 4 J: ujui

910-9 Siu : A -- zi: ;u : : 1-3 : 4 J- : -u

--------Ju-9-sagi------
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“Muhammad bin al-‘Ala’ menceritakan dari (Abdullah) bin Idris dari ‘Ashim bin Kulaib

dari ayahnya (Kulaib) dari seorang laki-laki Anshar (shahabat), berkata: ‘Aku keluar

bersama Rasulallah berta’ziyah ke salah satu jenazah. Selanjutnya aku melihat

Rasulallah di atas kubur berpesan kepada penggali kubur (dengan berkata):

‘Lebarkanlah bagian arah kedua kaki dan lebarkan pula bagian arah kepala!’ Setelah

Rasulallah hendak kembali pulang, tiba-tiba seseorang yang menjadi pesuruh wanita

(istri mayit) menemui beliau, mengundangnya (untuk datang ke rumah wanita

tersebut). Lalu Rasulallah pun datang dan diberi hidangan suguhan makanan.

Kemudian Rasulallah pun mengambil makanan tersebut yang juga diikuti oleh para

shahabat lain dan memakannya. Ayah-ayah kami melihat Rasulallah mengunyah

sesuap makanan di mulut beliau, kemudian Rasulallah berkata: ’Aku merasa

menemukan daging kambing yang diambil dengan tanpa izin pemiliknya?!’ Kemudian

wanita itu berkata: ’Wahai Rasulallah, sesungguhnya aku telah menyuruh untuk

membeli kambing di Baqi,[1] tapi tidak menemukannya, kemudian aku mengutus

untuk membeli dari tetangga laki-laki kami dengan uang seharga (kambing tersebut)

untuk dikirimkan kepada saya, tapi dia tidak ada dan kemudian saya mengutus untuk

membeli dari istrinya dengan uang seharga kambing tersebut lalu oleh dia dikirimkan

kepada saya.’ Rasulallah kemudian menjawab: ’Berikanlah makanan ini kepada para

tawanan!’”

Hadits Abu Dawud tersebut juga tercatat dalam Misykah al-Mashabih karya Mulla Ali

al-Qari bab mukjizat halaman 544 dan tercatat juga dalam as-Sunan al-Kubra serta

Dala’il an-Nubuwwah, keduanya karya al-Baihaqi.

Komentar Syaikh Ismail tentang status sanad hadits di atas, beliau berkata bahwa

dalam Sunan Abu Dawud tersebut, Imam Abu Dawud diam tidak memberi komentar

mengenai statusnya, yang artinya secara kaidah (yang dianut oleh ulama termasuk

an-Nawawi dalam mukaddimah al-Adzkar) bahwa hadits tersebut boleh dibuat hujjah,

artinya status haditsnya berkisar antara hasan dan shahih. Al-Hafizh al-Mundziri juga

diam tidak berkomentar, yang artinya bahwa hadits tersebut juga boleh dibuat hujjah.

Perawi yang bernama Muhammad bin al-‘Ala’ adalah guru Imam al-Bukhari, Muslim

dan lain-lain dan jelas termasuk perawi shahih. Abdullah bin Idris dikomentari oleh

Ibnu Ma’in sebagai perawi tsiqah dan di katakan oleh Imam Ahmad sebagai orang

yang tidak ada duanya (nasiju wahdih). Sementara ‘Ashim, banyak yang komentar dia

adalah perawi tsiqah dan terpercaya, haditsnya tidak mengapa diterima, orang shalih

dan orang mulia penduduk Kufah. Sedangkan laki-laki penduduk Madinah yang di

maksud adalah shahabat Nabi yang semuanya adalah adil tanpa ada curiga sama

sekali. Dari keterangan ini, dapat diambil kesimpulan bahwa hadits di atas adalah

hadits hasan yang bisa dibuat hujjah.

Sedangkan dari sisi isinya, hadits tersebut mengandung beberapa faidah dan hukum

penting, di antaranya:
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> Menunjukkan mukjizat Rasulallah yang dapat mengetahui haram tidaknya sesuatu

tanpa ada seseorang yang memberi tahu. Oleh karena itu, al-Baihaqi dalam Dala'il an

Nubuwwah menyebutkan hadits ini dalam bab Mukjizat.

> Jual belinya seseorang yang bukan pemilik atau wakil (bai fudhuli) adalah tidak sah

dan bathil. Oleh karennya, Abu Dawud menyebutkan hadits ini dalam Sunan-nya di

bagian bab Jual Beli.

> Akad yang mengandung syubhat seyogianya dihindari agar tidak jatuh pada limbah

keharaman.

> Diperbolehkannya bagi keluarga mayit membuat hidangan atau walimah dan

mengundang orang lain untuk hadir memakannya. Bahkan, jika difahami dari hadits

tersebut, melakukan walimah tersebut adalah termasuk qurbah (ibadah). Sebab,

adakalanya memberi makan bertujuan mengharapkan pahala untuk si mayit-termasuk

utama-utamanya qurbah- serta sudah menjadi kesepakatan bahwa pahalanya bisa

sampai kepada mayit. Mungkin pula bertujuan menghormati tamu dan niat menghibur

keluarga yang sedang mendapat musibah agar tidak lagi larut dalam kesedihan. Baik

jamuan tersebut dilakukan saat hari kematian, seperti yang dilakukan oleh istri mayit

dalam hadits di atas, atau dilakukan di hari-hari berikutnya. (Mungkin maksud Syaikh

Ismail adalah hari ke-7, 40, 100 dan 1000).

Hadits di atas juga di nilai tidak bertentangan dengan hadits masyhur berikut:

: sisi: :\i Ais ua i: JSB

"Buatlah makanan untuk keluarga Ja'far, karena anggota keluarga yang wanita sedang

sibuk atau anggota keluarga laki-laki sedang sibuk."

Menurut Syaikh Ismail, hadits tersebut (keluarga Ja'far) ada kemungkinan (ihtimal)

khusus untuk keluarga Ja'far, karena Rasulallah melihat keluarga Ja'far tersebut

sedang dirundung duka sehingga anggota keluarganya tidak sempat lagi membuat

makanan. Kemudian Rasulallah menyuruh anggota keluarga beliau untuk

membuatkan makanan bagi keluarga Ja'far. Selain itu juga, tidak ada hadits

yangsharih (jelas) yang menjelaskan bahwa Rasulallah melarang bagi keluarga mayit

membuat hidangan atau walimahan untuk pentakziyah.

Pernyataan ini dikuatkan dengan riwayat dalam Shahih al-Bukhari dari Aisyah:

S : : :u-4 u: :u sisi & -d eu B -éuisi-s le & - : : :u :

-A : :eju : : ela -- &; e :- :3 : -, -es sisi

9: - -a: Geri : - : J:- : 4 - 4 J:

“Dari Aisyah, istri Rasulallah, ketika salah satu keluarganya ada yang meninggal, para
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wanita-wanita berkumpul dan kemudian pergi kecuali anggota keluarganya dan orang

orang tertentu. Kemudian beliau memerintahkan untuk membawakannya periuk berisi

sup yang terbuat dari tepung yang dicampuri dengan madu kemudian dimasak.

Kemudian dibuatlah bubur sarid dan sup tadi dimasukkan ke dalam bubur tersebut.

Lalu beliau berkata: ‘Makanlah makanan ini karena aku mendengar dari Rasulallah

bersabda bahwa bahwa sup dapat melegakan hati orang yang sedang sakit;

menghilangkan sebagian kesusahan.”

Orang yang mengerti kaidah syari’at berpandangan bahwa walimah yang dibuat oleh

keluarga mayit adalah tidak dilarang selama mereka membuat walimah tersebut

karena taqarrub kepada Allah, menghibur keluarga yang sedang mendapat musibah

dan menghormat para tamu yang datang untuk bertakziyah. Tentunya, semua itu jika

harta yang digunakan untuk walimah tersebut tidak milik anak yatim, yakni jika salah

satu keluarga yang ditinggalkan mayit ada anak yang masih kecil (belum baligh).

Adapun menanggapi perkataan (hadits) al-Jarir bin Abdillah yang mengatakan bahwa

berkumpul dengan keluarga mayit dan membuatkan hidangan untuk mereka adalah

termasuk niyahah (meratapi mayit) yang diharamkan, Syaikh Isma‘il memberi

jawaban: “Maksud dari ucapan Jarir tersebut adalah mereka berkumpul dengan

memperlihatkan kesedihan dan meratap. Hal itu terbukti dari redaksi ucapan Jarir

yang menggunakan kata niyahah. Hal itu menunjukkan bahwa keharaman tersebut

dipandang dari sisi niyahah dan bukan dari berkumpulnya. Sedangkan apabila tidak

ada niyahah tentu hal tersebut tidak diharamkan.”

Sedangakan menjawab komentar ulama-ulama yang sering digunakan untuk mencela

budaya di atas[2] (tentang hukum sunah bagi tetangga keluarga mayit membuat atau

menyiapkan makanan bagi keluarga mayit sehari semalam) yang dimaksudkan adalah

obyek hukum sunah tersebut adalah bagi keluarga mayit yang sedang kesusahan

seperti yang dialami keluarga Ja‘far. Oleh karena itu, tidak ada dalil tentang hukum

makruh membuat walimah oleh keluarga mayit secara mutlak kecuali dari

(memahami) hadits keluarga Ja‘far dan hadits Jarir di atas. Ada kemungkinan juga

ulama-ulama tersebut belum pernah melihat hadits ‘Ashim di atas yang menerangkan

tentang bolehnya membuat walimah bagi keluarga mayit.

Al-‘Allamah Mulla Ali al-Qari mengatakan: “Zhahir dari hadits ‘Ashim tersebut

menentang apa yang diputuskan oleh para ulama kita (ashhabuna) tentang

dimakruhkannya membuat walimah di hari pertama, ketiga atau setelah seminggu.”

Adapun dalil bahwa pahala shadaqah yang dihadiahkan kepada mayit itu sampai

kepadanya adalah riwayat al-Bukhari dari Aisyah:

تَصَدَّقْتُ إِنْ أَجٌْر لَهَا فـَهَلْ تَصَدَّقَتْ تَكَلَّمَتْ لَوْ وَأَظُنـُّهَا ا
َ
ه

نـَفْسُ افـْتُلِتَتْ أُمِّي إِنَّ َوسَلَّمَ َلَيْهِ
ع اهللاُ صَلَّى لِلنَّبِيِّ رَجُالًقَالَ أَنَّ

نـَعَمْ قَالَ عَنـْهَا
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"Seorang laki-laki bertanya kepada Rasulalah Saw.: Ibu Saya telah meninggal, dan

aku berprasangka andai dia bisa berbicara pasti dia akan bersedekah, maka apakah

dia mendapat pahala jika aku bersedekah untuknya?" Rasulalah menjawab; Benar."

Hadits shahih ini adalah hujjah tentang pahala shadaqah yang sampai kepada mayit.

Maka dari itu, pembaca jangan terperdaya dengan pandangan H. Mahrus Ali dalam

bukunya yang berjudul Mantan Kyai NU Menggugat Tahlilan, Istighatsahan dan Ziarah

para Wali. Mahrus Ali mengatakan bahwa hadits-hadits tentang pahala shadaqah

tersebut adalah dha’if dan secara isyarah dia melemahkan hadits shahih al-Bukhari di

atas. Sungguh brutal dan 'ngawur sekalil Bukan dalang tapi mendalang. Bukan ahli

hadits tapi menilai hadits. Apalagi sampai mendhaifkan hadits dalam shahih Bukhari

yang mempunyai sanad (bukan mu'allaq) dan sudah menjadi kesepakatan ulama

termasuk hadits Shahih.

Fatwa as-Suyuthi:

Terdapat keterangan ulama bahwa mayit difitnah (ditanya malaikat Munkar dan Nakir)

di dalam kuburnya adalah selama 7 hari (setelah hari penguburan) sebagaimana

tersirat dalam hadits yang dibawakan oleh beberapa ulama. Hadits yang dibuat

landasan tersebut adalah:

1. Hadits riwayat Ahmad dalam az-Zuhd dari Thawus.

2. Hadits riwayat Abu Nu'aim al-Ashbahani dari Thawus.

3. Hadits riwayat Ibnu Juraj dalam al-Mushannaf dari Ubaid bin Umair

(sebagian berkomentar dia adalah pembesar tabi'in dan sebagian yang

lain mengatakan dia seorang shahabat). Al-Hafizh Ibnu Rajab

menisbatkan pada Mujahid dan Ubaid bin 'Umair.

Hadits-hadits tersebut adalah:

Je Sui. 3 - Siu Je-u : - ua-4 as; -é & 4 ge, J-3 As-i: Ju

aū'Si ut : :ea: Si &:- 563 -: &: :J 3|J-s;u Jé

-ui 3 :u u: : u: J-3 - 3 A & u: uju : : : uji-ki-l : : *J Je

du: * sae Siès-: : - es: 9: : , -isu Ju Ju Ju-3 -Si u:

a:

A : : 3 -,-l : -,-l - : & Je: :* 3 :-d : :

u: : , ; ji aë 3:uas 3: 99:33: Jé

"Imam Ahmad dalam az-Zuhd berkata: Hasyim bin Qasim bercerita kepadaku dari al
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Asyja‘i dari Sufyan dari Thawus, dia berkata: Sesungguhnya mayit di dalam kuburnya

terfitnah (ditanyai Malaikat Munkar dan Nakir) selama 7 hari. Dan mereka

menganjurkan supaya membuat (walimahan) dengan memberi makan (orang-orang),

(yang pahalanya dihadiahkan) untuk si mayit tersebut di hari-hari tersebut.”Selanjutnya

hadits riwayat berikutnya adalah sama secara makna.

Sebelum membahas isi dari hadits ini, marilah kita bahas terlebih dahulu diri sisi

sanadnya, sehingga kita akan tahu layak dan tidaknya hadits ini untuk dibuat hujjah.

1. Perawi-perawi hadits yang pertama adalah shahih dan Thawus adalah

termasuk pembesar tabi’in.

2. Hadits yang diriwayatkan dan tidak mungkin dari hasil ijtihad shahabat

atau tabi’in hukumnya adalah marfu’ bukan mauquf, seperti hadits yang

menerangkan tentang alam barzakh, akhirat dan lain-lain sebagaimana

yang sudah maklum dalam kaidah ushul hadits.

3. Atsar Thawus tersebut adalah termasuk hadits marfu’ yang mursal dan

sanadnya shahih serta boleh dibuat hujjah menurut Abu Hanifah, Malik

dan Ahmad secara mutlak tanpa syarat. Sedangkan menurut asy-Syafi‘i

juga boleh dibuat hujjah jika ada penguat seperti ada riwayat yang sama

atau riwayat dari shahabat yang mencocokinya. Syarat tersebut telah

terpenuhi, yaitu dengan adanya riwayat dari Mujahid dan ‘Ubaid bin

‘Umair dan keduanya seorang tabi’in besar (sebagian mengatakan

‘Ubaid adalah shahabat Rasulallah). Dua hadis riwayat selanjutnya

adalah hadits mursal yang menguatkan hadits mursal di atas.

4. Menurut kaidah ushul, kata-kata “mereka menganjurkan memberi

makan di hari-hari itu” adalah termasuk ucapan tabi’in. Artinya, kata

“mereka” berkisar antara shahabat Rasulallah, di zaman Rasulallah, dan

beliau taqrir (setuju) terhadap prilaku tersebut atau artinya adalah

shahabat tanpa ada penisbatan sama sekali kepada Rasulallah. Ulama

juga berselisih apakah hal itu adalah ikhbar (informasi) dari semua

shahabat yang berarti menjadi ijma’ atau hanya sebagian dari shahabat

saja.

Dari hadits di atas dapat difahami dan digunakan sebagai:

1. Dasar tentang i’tiqad bahwa fitnah kubur adalah selama 7 hari.

2. Penetapan hukum syara' tentang disunahkannya bershadaqah dan

memberi makan orang lain di hari-hari tersebut. Serta, dapat dijadikan

dalil bahwa budaya memberi makan warga Nahdhiyyin saat hari

pertama sampai hari ketujuh dari hari kematian adalah terdapat dalil
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yang mensyariatkannya.

As-Suyuthi juga mengatakan: “Sunah memberi makan selama 7 hari tersebut berlaku

sampai sekarang di Makkah dan Madinah, dan secara zhahirnya hal itu sudah ada dan

tidak pernah ditinggalkan masyarakat sejak zaman shahabat sampai sekarang. Dan

mereka mengambilnya dari salaf-salaf terdahulu.”

Al-Hafizh Ibnu ‘Asakir meriwayatkan dari Abul Fath Nashrullah bin Muhammad bahwa

Nashr al-Maqdisi wafat di hari Selasa tanggal 9 Muharram tahun 490 hijriyyah di

Damaskus dan kami menetap di makamnya selama 7 hari membaca al-Qur’an

sebanyak 20 khataman.

Adapun melakukan acara 40 hari, 100 hari atau 1000 hari dari kematian dengan

melakukan tahlilan dan bershadaqah memang tidak ada dalil yang mengatakan sunah.

Namun demikian, melakukan budaya tersebut diperbolehkan menurut syariat. Dan

seyogianya bagi yang mengadakan acara tersebut tidak mengi’tiqadkan bahwa hal

tersebut adalah sunnah dari Rasulallah, tetapi cukup berniat untuk bershadaqah dan

membacakan Al-Qur’an, yang mana pahalanya dihadiahkan kepada mayit,

sebagaimana keterangan di atas.

Sedangkan untuk menanggapi syubhat dari H. Mahrus Ali yang mengatakan bahwa

tahlilan kematian dan budaya 7 hari, 40 hari, 100 hari dan 1000 hari adalah budaya

Hindu dan melakukannya adalah syirik karena menyerupai orang kafir (dia juga

membawakan hadits tentang tasyabbuh riwayat ath-Thabarani dan Abu Dawud), kami

menjawab sebagai berikut:

1. Sebagian dari pernyataannya tentang acara selamatan 7 hari yang

katanya adalah merupakan salah satu dakwah (ajaran syari’at) umat

Hindu sudah terbantah dengan hadits-hadits di atas.

2. Andai anggapan tersebut benar adanya, bahwasannya budaya walimah

kematian 7 hari, 40 hari dan sebagainya tersebut adalah bermula dari

budaya warisan umat Hindu Jawa, sebagaimana yang di yakini oleh

bebarapa Kyai dan ahli sejarah babat tanah Jawa, dan di saat ajaran

Islam yang di bawa Wali Songo datang, budaya tersebut sudah terlanjur

mendarah daging dengan kultur masyarakat Jawa kala itu. Kemudian

dengan dakwah yang penuh hikmah dan kearifan dari para wali, budaya

yang berisi kemusyrikan tersebut di giring dan di arahkan menjadi

budaya yang benar serta sesuai dengan ajaran Islam, yaitu dengan

diganti dengan melakukan tahlilan, kirim do’a untuk orang yang telah

meninggal atau arwah laluhur dan bersedekah. Maka sebenarnya jika

kita kembali membaca sejarah Islam bahwasannya methode dakwah

wali 9 yang mengganti budaya Hindu tersebut dengan ajaran yang tidak

keluar dari tatanan syariat adalah sesuai dengan apa yang di lakukan
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oleh Rasulallah yang mengganti budaya Jahiliyyah melumuri kepala

bayi yang di lahirkan dengan darah hewan sembelihan dan diganti

dengan melumuri kepala bayi dengan minyak zakfaron. Apa yang di

lakukan Rasulallah tersebut tersirat dalam sebuah hadits shahih riwayat

al-Hakim dalam al-Mustadrak, Abu Dawud dalam Sunan-nya, Imam

Malik dalam al-Muwaththa dan al-Baihaqi dalam as-Sunan al

Kubrayang semuanya di riwayatkan dari shahabat Abu Buraidah al

ASlami berikut:

-53l: ;u : :9-9u di su us e4 -5 sal: ;u : :9& G-S u; s!:eed 2 :

9: &laus

“Saat kami masih hidup di zaman Jahiliyyah; saat salah satu dari kami melahirkan

seorang bayi, maka kami menyembelih seekor kambing dan kepala bayi kami lumuri

dengan darah kambing tersebut. Namun saat Allah mendatangkan Islam, kami

menyembelih kambing, kami cukur rambut kepala bayi dan kami lumuri kepalanya

dengan minyak zakfaron"

Dengan demikian, jika budaya walimah kematian di atas yang di isi dengan berbagai

kebaikan seperti shodaqah penghormatan kepada tamu dan bacaan ratib tahlil atau

dzikir-dzikir lain di anggap sebagai sesuatu yang keluar dari jalur Syariat dan bid'ah

yang sesat, maka sebenarnya anggapan tersebut sama dengan menganggap dakwah

wali Songo tersebut tidak benar dan mereka adalah pendakwah yang sesat. Na'udzu

billah.

1. Tasyabbuh dengan orang kafir yang dihukumi kufur adalah jika

tasyabbuh dengan kelakuan kufur mereka, memakai pakaian ciri khas

mereka, atau sengaja melakukan syiar-syiar kekufuran bersama-sama

dengan mereka. Atau ringkasnya, tasyabbuh yang menjadikan kufur

adalahtasyabbuh dengan mereka secara mutlak (zhahiran wa bathinan).

Sedangakan tasyabbuh yang dihukumi haram adalah jika tasyabbuh

tersebut diniatkan menyerupai mereka di dalam hari-hari raya mereka.

|3| Padahal kita tahu, acara selamatan sudah ada sejak dulu dan juga

selamatan tidak pernah tasyabbuh dengan kekufuran dan hari-hari raya

mereka. Andaipun tuduhan itu benar, bahwa selamatan merupakan

budaya Hindu, maka juga tidak bisa dihukumi kufur atau haram karena

warga Nahdhiyyin sama sekali tidak ada niat tasyabbuh dengan budaya

mereka. Selain dari pada itu, umat Hindu tidak pernah mengenal tahlilan

sama sekali. Lalu kenapa dikatakan tasyabbuh dan dihukumi haram?

dan masihkan acara yang dilakukan oleh warga Nahdhiyyin tersebut

dianggap sebagai budaya bid'ah dan sesat?

[1] Sebagian riwayat menyebutkan Naqi (tempat pembelian kambing).
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[3]Lihat Faidh al-Qadir 6/128 (hadits no 8593) dan Bughyatul Mustarsyidin hlm. 248.

0021. Hantu, Pocong dan Drakula

PERTANYAAN :

Prio Sudibyo

Hantu pocong, mak lamper, sundel bolong, Nyiblorong tu benar-benar ada ngga

ya....... ko' kayak nya di Cina ga' ada adanya cuman Vampire di Amerika ga' ada,

adanya cuman Drakula ?

JAWABAN :

Mbah Jenggot

Masih banyak yang beranggapan bila orang matinya tidak wajar seperti karena

gantung diri, dianiaya atau tabrakan maka arwahnya akan gentayangan selama 40

hari, bahkan ada yang meminta sesuatu agar arwahnya bisa tenang, kalau tidak

dipenuhi ...dia mengancam akan muncul lagi dan mengganggu keluarganya.

Benarkah anggapan yang demikian ini ? Dalam catatan ini kita akan mencoba

menelusuri tentang kebenaran FAKTANYA..

ARWAH orang yang telah meninggal dunia ketika keluar dari jasad akan berada pada

suatu tempat sesuai dengan derajat dan amal orang tersebut:

Arwah para Nabi bertempat di surga dengan menikmati segala kenikmatannya

Arwah para Syuhadaa' berada pada perut burung hijau yang berlalu lalang disurga

sembari menikamati makanan dan minuman surga

Arwah orang Mukmin yang taat berada di taman surga namun belum bisa menikmati

hidangan surga melainkan hanya bisa menikmati panoramanya

Arwah orang Mukmin yang durhaka berada diruang angkasa antara bumi dan langit

Arwah orang kafir yang mengingkari Tuhannya berada pada perut burung berwarna

hitam di tempat bernama Sijjin yang berada dilapisan bumi ketujuh dengan mengalami

siksaan yang pedih

Dalam sebuah Hadits Nabi Muhammad SAW bersabda:

صفر وال هامة وال طيرة وال عدوى ال
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"Tidak ada (penyakit) menular, ramalan buruk, arwah gentayangan dan cacing kudis

(yang menular)" (HR Bukhari dan Muslim)

Redaksional hadits tersebut dengan menggunanakan nafi pada lafadz هامة) (ال yang

mengindikasikan bahwafenomena arwah orang mati gentayangan TIDAKTERJADI.

Hadits ini sesuai dengan sebuah ayat dalam AlQuran

"Allah memegang jiwa (orang) ketika matinya dan (memegang) jiwa (orang) yang

belum mati di waktu tidurnya; maka Dia tahanlah jiwa (orang) yang telah Dia tetapkan

kematiannya dan Dia melepaskan jiwa yang lain sampai waktu yang ditentukan.

Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi

kaum yang berpikir" (QS. 39:42).

Dalam menafsiri ayat ini Imam AlQurthuby dengan mengutip beberapa pendapat

Ulama' Ahli Tafsir mengatakan bahwa ketika seseorang tidur akan bisa terjadi

perjumpaan antara ruhnya dengan ruh-ruh orang yang telah mati,keduanya saling

mengutarakan keadaan masing-masing, dan ketika keduanya hendak kembali ke

jasad mereka masing-masing, Allah SWT menahan ruh orang yang telah mati dan

melepas ruh orang yang masih hidup. Sehingga sangat mustahil arwah ORANG MATI

yang berada dalam genggaman Allah dan menjalani ketentuannya masing-masing

akan gentayangan dalam wujud hantu.

Dari keterangan tempat arwah setelah berpisah dari jasad dan dalil nash yang

berkaitan dengannya, klaim yang paling logis perihal fenomena diatas adalah bahwa

hantu atau arwah gentayangan ini merupakan penjelmaan jin (khususnya Jin Qorin).

Jin Qorin adalah jin yang selalu dekat menyertai orang sejak lahir hingga kematian.

Qorin inilah yang paham betul dengan tipikal, kebiasaan dan kepribadian orang yang

disertainya sehingga tidak aneh jika Qorin sanggup menjawab hal-hal yang bersifat

intim dan privasi serta bisa meniru gaya, perilaku bahkan menyamar menjadi orang

yang disertainya ketika hidup. Dalam sabdanya Rasulullah SAW telah menegaskan

mengenai eksistensi Qorin ini

"Tidaklah seorang pun dari kalian kecuali telah ditetapkan JIN yang

menyertainya" (HR. Muslim dan Ahmad)

Dan bukti bahwa hantu atau arwah gentayangan tersebut adalah jelmaan Jin

berdasarkan apa yang tersirat dalam Hadits Nabi :

"Jin ada tiga kelompok, ada yang mempunyai sayap dan bisa terbang, ada yang

menyerupai ular, dan ada yang bisa berjalan dan bergerak (seperti manusia).(H.R.

Tabrani).

Berdasarkan keterangan dari Imam Az-Zuhaily golongan jin yang ketiga inilah yang
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biasanya menjelma dan menampakkan diri dalam wujud hantu apalagi jin memang

diberi kemampuan untuk menjelma dalam bentuk yang beraneka ragam.

Adapun perihal arwah orang yang mati tidak wajar gentayangan selama 40 hari

memang memiliki relevansi kebenaran jika yang dimaksud adalah arwah orang-orang

ahli maksiat, namun kendati demikian arwah tersebut tidak menjelma dalam bentuk

hantu dan juga tidak terbatas dalam masa 40 hari saja tetapi mereka menempati

dalam ruang antara bumi dan langit dan dalam masa yang dikehendaki oleh Allah

SWT.

Wa Allaahu Alamu bias-Shawaabi

REFERENSI : Sab’ah Kutub al-Mufidah 186, Anwaar al-Buruuq 2/227, Tafsir Al

Qurthuuby 15/260, Faidh al-Qadir 1/111-112, Taanah at-Thaalibiin 2/107

0054. Hukum Membuat Sesajen

PERTANYAAN :

Ki Sholawat

Mau nanya. Mau nanya. Mau nanya. Dumateng poro alim ulama lan poro kyai.

Bagaimana Hukum menaruh sesajen di kuburan? Termasuk musyrik kah?.

JAWABAN :

Mbah Jenggot

Haram hukumnya menaruh sesajen di kuburan jika di dalamnya ada nilai tabdzir maa

(menyia-nyiakan harta benda).

\éiyu°3:
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4.11 0055. Konsep Ketuhanan Masyarakat JAWA

Oleh Irawan Khan

Konsep Ketuhanan Jawa With Sang Hyang Ismaya (SEMAR).. Biar Mbah Gendut

bergaya dikit.. hehehe.. Masyarakat Jawa sudah mengenal suatu kekuatan yang maha

dengan Nama Gusti Kang Murbeng Dumadi jauh sebelum agama masuk ke tanah

Jawa dan sampai ke tradisi saat ini yang dikenal dengan Kejawen yang merupakan

“Tatanan Paugeraning Urip” atau Tatanan berdasarkan dengan Budi Perkerti Luhur.

Keyakinan dalam masyarakat mengenai konsep Ketuhanan adalah berdasarkan

sesuatu yang Riil atau “Kesunyatan” yang kemudian di realisasikan dalam peri

kehidupan sehari hari dan aturan positip agar masyarakat Jawa dapat hidup dengan

baik dan bertanggung jawab.

Mengenai Gusti Kang Murbeng Dumadi, Sang Hyang Ismaya (SEMAR) mengatakan

“Gusti Kang Murbeng Dumadi ing ngendi papan tetep siji, amergane thukule

kepercayaan lan agomo soko kahanan, jaman, bongso lan budoyo kang bedo-bedo.

Kang Murbeng Dumadi iso maujud opo wae ananging mewujudan iku dede Gusti

Kang Murbeng Dumadi” atau dengan kata lain “Tuhan Yang Maha Esa itu di sembah

di junjung oleh semua manusia tanpa kecuali. oleh semua agama dan kepercayaan.

Sejatinya Tuhan Yang Maha Esa itu Satu dan tak ada yang Lain. Yang

membedakannya hanya cara menyembah dan memujanya dimana hal tersebut terjadi

karena munculnya agama dan kebudayaan dari jaman, waktu atau bangsa yang

berbeda beda…”

Sang Hyang Ismaya (SEMAR) berkata sesungguhnya ada Tiga hal yang mendasari

Masyarakat Jawa mengenai Konsep Ketuhanan yaitu :

1. Kita Bisa Hidup karena ada yang meghidupkan, yang memberi hidup dan

menghidupkan kita adalah Gusti Kang Murbeng Dumadi atau Tuhan Yang Maha Esa.

2. Hendaknya dalam hidup ini kita berpegang pada “Rasa” yaitu dikenal dengan “Tepo

seliro” artinya bila kita meraa sakit di cubit maka hendaklah jangan mencubit orang

lain.

3. Dalam kehidupan ini jangan suka memaksakan kehendak kepada orang lain “Ojo

Seneng Mekso” seperti apa bila kita memiliki suatupakaian yang sangat cocok dengan

kita, belum tentu baju itu akan sangat cocok dengan orang lain.

Kaki Semar memberikan piwulangnya mengenai konsep dasar penghayatan Mahluk

Kepada Khaliknya yaitu Manusia harus mengetahui Tujuh Sifat Kang Murbeng

Dumadi.

1. Tuhan Itu Satu , Esa dan tak ada yang lain, dalam bahasa jawa di sebut “ Gusti
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Kang Murbeng Dumadi”

2. Tuhan itu bisa mewujud apa saja, tetapi pewujudan itu bukanlah Tuhan.”Ananging

wewujudan iku dede Gusti“ yang artinya“ yang berwujud itu adalah Karya Allah.

3. Tuhan Itu ada dimana-mana.”Dadi Ojo Salah Panopo,Mulo nang ngendi papan uga

ono Gusti “ maksudnya walau Tuhan ada dimana mana, Tuhan satu juga “Nang

awakm ugo ono Gusti” maksudnya manusia itu dalam lingkupan Tuhan secara jiwa

dan raga.Tuhan ada dalam dirinya tetapi manusia tak merasakanya dengan panca

indra, hanya dapat di rasakan dengan “Roso” bahwa dia ada.”Ananging ojo sepisan

pisan awakmu ngaku-aku Gusti”maksudnya manusia harus sadar jiwa dan raga ini

hanyalah Karya Allah, walaupun DIA ada dalam Manusia tetapi jangan sekali kali

manusia mengaku DIA.

4. Tuhan Itu Langgeng, Tuhan Itu Abadi.dari masal dahulu, sekarang, esok dan

sampai seterusnya Tuhan, Gusti Kang Murbeng Dumadi tetaplah Tuhan dan tak akan

berubah.

5. Tuhan Itu tidak Tidur “ Gusti Kang Murbeng Dumadi ora nyare” maksudnya Tuhan

itu mengetahui segalanya dan semuanya, tak ada satupun kata hilaf dan lalai.

6. Tuhan itu Maha Pengasih, Tuhan Itu Maha Penyayang.maksudnya Tuhan itu maha

adil tak membeda bedakan kepada mahluknya, siapa yang berusaha dia yang akan

mendapatkan.

7. Tuhan Itu Esa dan Maha Kuasa, apa yang di putuskannya tak ada yang dapat

menolaknya,

Dengan menyadari hal tersebut manusia diharapkan :

1. “Manungso urip ngunduh wohe pakertine dhewe dhewe” maksudnya manusia kaa

menerima paa yang dia tanam, bila baik yang di tanam, maka yang baiklah akan dia

terima.

2. Manusia hidup pada saat ini adalah hasil / proses dari hidup

sebelumnya.atau”manungso urip tumimbal soko biyen,nek percoyo marang tumimbal”

ada petuah yang mengatakan “ Apabila kamu hendak melihat hidupmu kelak, maka

lihat lah hidupmu sekarang, bila hendak melihat hidupmu yang lalu, maka lihatlah

hidupmu sekarang”

3. “Manungsourip nggowo apese dhewe dhewe” maksudnya agar kita menghilangkan

sifat iri,dengki,tamak, sombong sebab saat mati tak ada sifat duniawi tersebut dibawa

dan mengntungkan kita.

4. Manusia tak akan mengerti Rahasia Tuhan, “Atilan pikiran manungso ora bakal iso
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4.12

mangerteni kabeh rencananing Gusti Kang Murbeng Dumadi:”maka Manusia hiduplah

“sak madyo” dan tak perlu “nggege mongso”.ada petuha mengatakan “ Hiduplah

dengan usaha, tapi janganlah dengan harapan, karena bila gagal maka yang

merasakan diri kita juga”

Maka dalam hal ini Sang Hyang Ismaya (SEMAR) Kaki semar menganjurkan Manusia

memohon dan mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Esa dengan ”Eling lan Percoyo,

Sumarah lansumeleh lan mituhu” kepada Tuhan Yang Maha Esa.

1. Sumarah : Berserah, Pasrah, Percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dengan

sumarah ,manusia di harapkan percaya dan yakin akan kasih saying dan kekuasaan

Gusti Kang Murbeng Dumadi, Bhawa DIA lah yang mengatur dan aka memebrikan

kebaikan dalam kehidupan kita. Keyakinan bahwa apabila kita menghadapai

gelombang kehidupan maka Allah akan memebrikan jalan keluar yang terbaik bagi

kita.

2. Sumeleh : artinya Patuh dan Bersandar kepada Allah Yang Maha Esa . Manusia

sebagai hamba hanya lah berusaha dan keberhasilannya tergantung Kuasa Tuhan

yang maha Esa, maka dengan sumeleh ni manusia di harapkan tak mudah putus asa

dan teguh dalam usahanya.

3. Mituhu : artinya patuh taat dan disiplin.

Sang Hyang Ismaya (SEMAR) selalu memberikan petunjuk dan petuah dengan penuh

kesabaran.. setiap perkataannya adalah Budi Pekerti yang Luhur.. itu adalah masih

sebagian ajaran beliau.. satu kata sederhana yang jika didefinisikan menjadi panjang

sekali dan jika kita mulai terapkan dalam kehidupan kita sehari hari akan membuat kita

menjadi manusia berbudi pekerti yang luhur memayu hayuning bawono.. ciri ciri

manusia manusia sejati.. manusia pilihan..

Sekali lagi artikel ini bukan untuk menyebut adanya TUHAN selain Allah , artikel

menunjukkan bahwa sebelum islam masuk ke indonesia, khususnya tanah jawa.

Masyarakat jawa telah mengenal apa itu sebuah agama, dan bentuk keesaan dari

TUHAN.

0059. Mengucapkan Selamat Hari Raya Kepada Non Muslim

PERTANYAAN :

Nur Hasyim Juragan EsKrim

Salah satu problem Tkw adalah saat natal sang majikan mengucapkan slmt natal &

imlek dan dia wjb menjawab slmt natal/imlek. Bgmn hkmx? Setelah itu dia diberi

angpao. Halalkah ? Karena Ada kisah, seorang Tkw tak mau mengucapkan /
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menjawab ucapan slamat natal / imlek, lalu dikembalikan ke agen, Kata majikan ga

punya sopan santun & tdk menghargai orang lain (Sbgmn diceritakan oleh ukhty

kembang setaman).

JAWABAN :

Masaji Antoro

Mohon di koreksi dua ibaroh berikut ini:

(* 4- i-és* 19 re; j: 9 ul di uš s; e; sula) : - J-e-: (s : Ju

- - -a: J: ulas-a: S •i ul: : - ulu : - -Jl - - 3 : AS A :

J sl-, -is: -a: : , 4 3: 9 ub : :u -- jur uaw J|J-es, si - A :

35Laj1.

Bughyah al-Mustarsyidin I/528

AS aj &a & - - si ala : AS - - - -ai ul J- 9 di J-e-Jé

* : 9 - 9-ei - - -a: el: siu < A& .

Kesimpulannya adalah :

1. Bila perbuatan tersebut dilakukan ada rasa senang dengan tujuan meniru mereka

dalam rangka (ikut serta) syiar atas kekufuran mereka maka hukumnya kufur secara

pasti

2. Bila bertujuan ikut meramaikan hari rayanya orang kafir (tanpa memandang

kekufuran mereka) hukumnya berdosa

3. Bila tidak bertujuan seperti tersebut di atas hukumnya makruh. [ Fataawy Ibni Hajar

alhaytamy VI/153].

Wallaahu Alamu bis Shawaab

0070. Filosofi Tumpeng : Sejarah dan Tradisi

Masyarakat di pulau Jawa, Bali dan Madura memiliki kebiasaan membuat tumpeng

untuk kenduri atau merayakan suatu peristiwa penting. Meskipun demikian kini hampir

seluruh rakyat Indonesia mengenal tumpeng. Falsafah tumpeng berkait erat dengan

kondisi geografis Indonesia, terutama pulau Jawa, yang dipenuhi jajaran gunung

berapi. Tumpeng berasal dari tradisi purba masyarakat Indonesia yang memuliakan

gunung sebagai tempat bersemayam para hyang, atau arwah leluhur (nenek moyang).

Setelah masyarakat Jawa menganut dan dipengaruhi oleh kebudayaan Hindu, nasi
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yang dicetak berbentuk kerucut dimaksudkan untuk meniru bentuk gunung suci

Mahameru, tempat bersemayam dewa-dewi.

Meskipun tradisi tumpeng telah ada jauh sebelum masuknya Islam ke pulau Jawa,

tradisi tumpeng pada perkembangannya diadopsi dan dikaitkan dengan filosofi Islam

Jawa, dan dianggap sebagai pesan leluhur mengenai permohonan kepada Yang Maha

Kuasa. Dalam tradisi kenduri Slametan pada masyarakat Islam tradisional Jawa,

tumpeng disajikan dengan sebelumnya digelar pengajian Al Quran. Menurut tradisi

Islam Jawa, "Tumpeng" merupakan akronim dalam bahasa Jawa : yen metu kudu sing

mempeng (bila keluar harus dengan sungguh-sungguh). Lengkapnya, ada satu unit

makanan lagi namanya "Buceng", dibuat dari ketan; akronim dari: yen mlebu kudu

sing kenceng (bila masuk harus dengan sungguh-sungguh) Sedangkan lauk-pauknya

tumpeng, berjumlah 7 macam, angka 7 bahasa Jawa pitu, maksudnya Pitulungan

(pertolongan). Tiga kalimat akronim itu, berasal dari sebuah doa dalam surah al Isra'

ayat 80: "Ya Tuhan, masukanlah aku dengan sebenar-benarnya masuk dan

keluarkanlah aku dengan sebenar-benarnya keluar serta jadikanlah dari-Mu

kekuasaan bagiku yang memberikan pertolongan". Menurut beberapa ahli tafsir, doa

ini dibaca Nabi Muhammad SAW waktu akan hijrah keluar dari kota Mekah menuju

kota Madinah. Maka bila seseorang berhajatan dengan menyajikan Tumpeng,

maksudnya adalah memohon pertolongan kepada Yang Maha Pencipta agar kita

dapat memperoleh kebaikan dan terhindar dari keburukan, serta memperoleh

kemuliaan yang memberikan pertolongan. Dan itu semua akan kita dapatkan bila kita

mau berusaha dengan sungguh-sungguh.

Tumpeng merupakan bagian penting dalam perayaan kenduri tradisional. Perayaan

atau kenduri adalah wujud rasa syukur dan terima kasih kepada Yang Maha Kuasa

atas melimpahnya hasil panen dan berkah lainnya. Karena memiliki nilai rasa syukur

dan perayaan, hingga kini tumpeng sering kali berfungsi menjadi kue ulang tahun

dalam perayaan pesta ulang tahun.

Dalam kenduri, syukuran, atau slametan, setelah pembacaan doa, tradisi tak tertulis

menganjurkan pucuk tumpeng dipotong dan diberikan kepada orang yang paling

penting, paling terhormat, paling dimuliakan, atau yang paling dituakan di antara

orang-orang yang hadir. Ini dimaksudkan untuk menunjukkan rasa hormat kepada

orang tersebut. Kemudian semua orang yang hadir diundang untuk bersama-sama

menikmati tumpeng tersebut. Dengan tumpeng masyarakat menunjukkan rasa syukur

dan terima kasih kepada Tuhan sekaligus merayakan kebersamaan dan kerukunan.

Acara yang melibatkan nasi tumpeng disebut secara awam sebagai 'tumpengan'. Di

Yogyakarta misalnya, berkembang tradisi 'tumpengan' pada malam sebelum tanggal

17 Agustus, Hari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, untuk mendoakan keselamatan

negara. [ Irawan Khan ].
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4.14 0075. Filosofi Nama Bunga

Kembang

Atau bunga. Bermakna filosofis agar kita dan keluarga senantiasa mendapatkan

“keharuman” dari para leluhur. Keharuman merupakan kiasan dari berkah-safa’at yang

berlimpah dari para leluhur, dapat mengalir (sumrambah) kepada anak turunnya.

Menurut pengalaman saya pribadi, masing-masing aroma bunga, dapat menjadi ciri

khas masing-masing leluhur. Desa mawa cara, negara mawa tata. Beda daerah, beda

masyarakatnya, beda leluhurnya, beda pula tradisi dan tata cara penghormatannya.

Bahkan aroma khas bunga serta berbagai jenis dedaunan tertentu sering menjadi

penanda bau khas salah satu leluhur kita. Bila bau harum bunga tiba-tiba hadir di

sekitar anda, kemungkinan besar ada salah satu leluhur anda yang hadir di dekat

anda berada.

Kembang Setaman

Uborampe ini sangat fleksibel, cakupannya luas dan dimanfaatkan dalam berbagai

acara ritus dan kegiatan spiritual. Kembang setaman versi Jawa terdiri dari beberapa

jenis bunga. Yakni, mawar, melati, kanthil, dan kenanga. Lihat dalam gambar.

Adapun makna-makna bunga tersebut yang sarat akan makna filosofis adalah sbb :

1. Kembang KANTHIL, kanthi laku, tansah kumanthil

Atau simbol pepeling bahwa untuk meraih ngelmu iku kalakone kanthi laku. Lekase

kalawan kas, tegesekas iku nyantosani. Maksudnya, untuk meraih ilmu spiritual serta

meraih kesuksesan lahir dan batin, setiap orang tidak cukup hanya dengan memohon

mohon doa. Kesadaran spiritual tak akan bisa dialami secara lahir dan batin tanpa

adanya penghayatan akan nilai-nilai luhur dalam kehidupan sehari-hari (lakutama atau

perilaku yang utama). Bunga kanthil berarti pula, adanya tali rasa, atau tansah

kumanthil-kanthil, yang bermakna pula kasih sayang yang mendalam tiada terputus.

Yakni cirahan kasih sayang kepada seluruh makhluk, kepada kedua orang tuanya dan

para leluhurnya. Bukankah hidup ini pada dasarnya untuk saling memberi dan

menerima kasih sayang kepada dan dari seluruh makhluk. Jika semua umat manusia

bisa melakukan hal demikian tanpa terkotak-kotak ragam “kulit” agama, niscaya bumi

ini akan damai, tenteram, dan sejahtera lahir dan batinnya. Tak ada lagi pertumpahan

darah dan ribuan nyawa melayang gara-gara masing-masing umat manusia (yang

sesungguhnya maha lemah) tetapi merasa dirinya disuruh tuhan yang Maha Kuasa.

Tak ada lagi manusia yang mengklaim diri menjadi utusanNya untuk membela tuhan

Yang Maha Kuasa. Yaah, mudah-mudahan untuk ke depan tuhan tak usah mengutus

utus manusia membela diriNya. Kalau memang kita percaya kemutlakan kekuasaan

Tuhan, biarkan tuhan sendiri yang membela diriNya, biarkan tuhan yang menegakkan

jalanNya untuk manusia, pasti bisa walau tanpa adanya peran manusia! Toh tuhan
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maha kuasa, pasti akan lebih aman, tenteram, damai. Tidak seperti halnya manusia

yang suka pertumpahan darah !! Seumpama membersihkan lantai dengan

menggunakan lap yang kotor.

2. Kembang MLATHI, rasa melad saka njeroati.

Dalam berucap dan berbicara hendaknya kita selalu mengandung ketulusan dari hati

nurani yang paling dalam. Lahir dan batin haruslah selalu sama, kompak, tidak

munafik. Menjalani segala sesuatu tidak asal bunyi, tidak asal-asalan. Kembang

melati, atau mlathi, bermakna filosofis bahwa setiap orang melakukan segala kebaikan

hendaklah melibatkan hati (sembah kalbu), jangan hanya dilakukan secara gerak

ragawi saja.

3. Kembang KENANGA, Keneng-a!

Atau gapailah..! segala keluhuran yang telah dicapai oleh para pendahulu. Berarti

generasi penerus seyogyanya mencontoh perilaku yang baik dan prestasi tinggi yang

berhasil dicapai para leluhur semasa hidupnya. Kenanga, kenang-en ing angga.

Bermakna filosofis agar supaya anak turun selalu mengenang, semua “pusaka”

warisan leluhur berupa benda-benda seni, tradisi, kesenian, kebudayaan, filsafat, dan

ilmu spiritual yang banyak mengandung nilai-nilai kearifan lokal (local wisdom).

4. Kembang MAWAR, Mawi-Arsa

Dengan kehendak atau niat. Menghayati nilai-nilai luhur hendaknya dengan niat.

Mawar, atau awar-awar ben tawar. Buatlah hati menjadi “tawar” alias tulus. Jadi niat

tersebut harus berdasarkan ketulusan, menjalani segala sesuatu tanpa pamrih (tapa

ngrame) sekalipun pamrih mengharap-harap pahala. Pahala tetap saja “upah” yang

diharapkan datang dari tuhan apabila seseorang melakukan suatu perbuatan baik.

Pamrih pahala ini tetap saja pamrih, berarti belum mencapai ketulusan yang tiada

batas atau keadaan rasa tulus pada titik nihil, yakni duwerasa, ora duwe rasa duwe

(punya rasa tidak punya rasa punya) sebagaimana ketulusan tuhan/kekuatan alam

semesta dalam melimpahkan anugrah kepada seluruh makhluk. Pastilah tanpa

pamrih.

4.1. Mawar Merah

Mawar melambangkan proses terjadinya atau lahirnya diri kita ke dunia fana. Yakni

lambang dumadine jalma menungsa melalui langkah Triwikrama. Mawar merah

melambangkan ibu. Ibu adalah tempat per-empu-an di dalam mana jiwa-raga kita

diukir. Dalam bancakan weton dilambangkan juga berupa bubur merah (bubur manis

gula jawa).

4.2. Mawar Putih
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Mawar putih adalah perlambang dari bapa yang meretas roh kita menjadi ada. Dalam

lingkup makrokosmos, Bapanya adalah Bapa langit, Ibunya adalah Ibu Bumi. Bapanya

jiwa bangsa Indonesia, Ibunya adalah nusantara Ibu Pertiwi. Keduanya mencetak

“pancer” atau guru sejati kita. Maka, pancer kita adalahpancerku kang ana sa ngisore

langit, lan pancerku kang ana sanduwure bumi. Sang Bapa dalam bancakan weton

dilambangkan pula berupa bubur putih (santan kelapa). Lalu kedua bubur merah dan

putih, disilangkan, ditumpuk, dijejer, merupakan lambang dari percampuran raga

antara Bapa dan Ibu. Percampuran ragawi yang diikat oleh rasa sejati, dan jiwa yang

penuh cinta kasih yang mulia, sebagai pasangan hidup yang seiring dan sejalan.

Perpaduan ini diharapkan menghasilkan bibit regenerasi yang berkwalitas unggul.

Dalam jagad makro, keselarasan dan keharmonisan antara bumi dan langit

menjadukan keseimbangan alam yang selalu melahirkan berkah agung, berupa

ketentraman, kedamaian, kebahagiaan kepada seluruh penghuninya. Melahirkan

suatu negeri yang tiada musibah dan bencana, subur makmur, gemah ripah lohjinawi,

tata titi tentrem kerta raharja.

Kembang Telon

Terdiri tiga macam bunga. Bisa menggunakan bunga mawar putih, mawar merah, dan

kanthil. Atau mawar, melati, kenanga. Atau mawar, melati, kantil. Telon berasal dari

kata telu (tiga). Dengan harapan agar meraih tiga kesempurnaan dan kemuliaan hidup

(tritunggal jaya sampurna). Sugih banda, sugih ngelmu, sugih kuasa.

Kembang Boreh, Putihan

Terdiri dari tiga macam bunga yang berwarna putih. Yakni kanthil, melati, dan mawar

putih. Ditambah dengan “boreh” atau parutan terdiri dua macam rempah; dlingo dan

bengle. Agar segala sesuatu selalu dalam tindak tanduk, perilaku yang suci murni.

Karena putih di sini melambangkan kesucian dan ketulusan hati. Kembang telon

bermakna pula sebagai pengingat agar supaya kita selalu eling danwaspada.

Kembang Tujuh Rupa

Berupa kembang setaman ditambah jenis bunga-bunga lainnya sampai berjumlah 7

macam. Lebih sempurna bila di antara kembang tersebut terdapat kembang wora-wari

bang. Atau sejenis bunga sepatu yang wujudnya tidak mekar, tetapi bergulung/gilig

memanjang (seperti gulungan bulat memanjang berwarna merah). Ciri lainya jika

pangkal bunga dihisap akan terasa segar manis. Kembang tujuh rupa, dimaksudkan

supaya apa yang sedang menjadi tujuan hidupnya dapat terkabul dan terlaksana.

Tujuh (Jawa; pitu) bermakna sebuah harapan untuk mendapatkan pitulungan atau

pertolongan dari tuhan yang Mahakuasa.

Rujak Degan
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Atau rujak kelapa muda. Degan supaya hatinya legan, legowo. Seger sumringah,

segar bugar dengan hati yang selalu sumeleh, lega lila lan legawa. Hatinya selalu

berserah diri pada tuhan, selalu sabar, dan tulus.

Dlingo dan Bengle

Keduanya termasuk rempah-rempah, atau empon-empon. Bengle bentuk luarnya

mirip jahe. Tetapi baunya sangat menyengat dan bisa membuat puisng. Sedangkan

dalamnya berwarna kuning muda. Karena baunya yangmblenger sehingga di

Indonesia jenis rempah ini tidak digunakan sebagai bumbu masak. Sebaliknya di

negeri Thailand rempah ini termasuk sebagai bumbu masak utama. Entah apa

sebabnya, bengle dan dlingo merupakan rempah yang sangat tidak disukai oleh

bangsa lelembut. Sehingga masyarakat Jawa sering memanfaatkannya sebagai

sarana penolak bala atau gangguan berbagai makhluk halus. Anda dapat

membuktikannya secara sederhana. Bila ada orang gila yang dicurigai karena

ketempelanmahluk halus, atau jika ada seseorang sedang kesurupan, coba saja anda

ambil bengle, atau parutan bengle, lalu oleskan di bagian tubuhnya mana saja,

terutama di bagian tengkuk. Anda akan melihat sendiri bagaimana reaksinya.

Biasanya ia akan ketakutan atau berteriak histeris lalu sembuh dari kesurupan. Dalam

tradisi Jawa, jika ada orang meninggal dunia biasanya disiapkan parutan bengle

dicampur dengan sedikit air digunakan sebagai pengoles bagian belakang telinga.

Gunanya untuk menangkal sawan.

Bahkan pengalaman saya pribadi, setiap hidung ini mencium bau bengle,

menandakan ada seseorang yang berada di dekat saya waktu itu, yang akan

meninggal dunia.

Dlingo bengle, walaupun keduanya sangat berbeda bentuk dan rupanya, tetapi baunya

seolah matching, sangat serasi dan sekilas baunya hampir sama. Dlingo dan bengle

ebrmanfaat pula sebagai sarana memasaang pagar gaib di lingkungan rumah tinggal.

Dengan cara ; dlingo dan bengle ditusuk bersama seperti sate, lalu di tanam di setiap

sudut pekarangan atau rumah.

Begitulah pelajaran berharga yang kini sering dianggap remeh bagi yang merasa diri

telah suci dan kaya pengetahuan. Di balik semua itu sungguh memuat nilai adiluhung

sebagai “pusaka” warisan leluhur, nenek moyang kita, nenek moyang bangsa ini

sebagai wujud sikapnya yang bijaksana dalam memahami jagad raya dan segala

isinya. Doa tak hanya diucap dari mulut. Tetapi juga diwujudkan dalam bergai simbol

dan lambang supaya hakekat pepeling/ajaran yang ada di dalamnya mudah diingat

ingat untuk selalu dihayati dalam perilaku kehidupan sehari-hari. Ajaran adiluhung

yang di dalamnya penuh arti, sarat dengan filsafat kehidupan. Kaya akan makna

alegoris tentang moralitas dan spiritualitas dalam memahami jati diri alam semesta,

jagad nusantara, serta jagad kecil yang ada dalam diri kita pribadi. [ Irawan Khan ].
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4.15 0101. IMAN KEPADA TAQDIR

Oleh AghitsNy Robby

SECARA HAKIKAT DAN AQIDAH :

Diantara yang wajib kita yakini adalah Segala sesuatu yang baik maupun yang buruk

(menurut ukuran kita), semuanya adalah perbuatan Allah SWT. Kayanya manusia,

miskinnya, cantiknya, jeleknya, baiknya, jahatnya, semua itu terjadi pada hakikatnya

dengan irodat & qudrot-Nya. Firman Allah SWT suroh As-Shoffat ayat 96:

تعملون وما
خلقكم اهللا

و

“Dan Allahlah yang telah menciptakan kamu dan apa-apa yang kamu perbuat.”

MASALAH : Jika seluruh perbuatan hamba itu terjadi dengan kehendak Allah, bkan

berarti si hamba itu majbur (terpaksa) pada seluruh perbuatannya? Mengapa Allah

minta pertanggungjawaban amal si hamba?

JAWABAN : Si hamba tidaklah tulen terpaksa atau majbur pada seluruh perbuatanya,

karena ia mempunyai IRODAH JUZ’IYYAH (kehendak lokal) yang dengan ini ia

mampu tuk memalingkan kehendaknya kearah kebaikan & kearah kejahatan, dan ia

juga mempunyai akal tuk membedakan antara yang baik & yang buruk. Jika ia

palingkan kehendaknya itu kepada kebaikan mk ia di beri pahala karena dzohir

kebaikan itu atas usahanya, jika ia palingkan kehendaknya itu kepada kejahatan

disiksalah ia karena dzohir kejahatan itu atas usahanya.

MASALAH : Jika ada hamba yang dibuat-Nya baik lalu diberikan pahala & surga, ada

juga hamba yang dibuat-Nya buruk lalu ditimpakan siksa, bukankah itu berarti Allah ga

adil (dzolim) kepada hamba-Nya?

JAWABAN : Kita semua ini milik Allah, Kepunyaan Allah, Allah bisa berbuat apapun

terhadap milik-Nya sesuai dengan kehendak-Nya, kalo kita punya 2 ekor ayam, yang 1

disembelih yang 1 lagi dipelihara, apa bisa kita disebut dzolim..? ow..tidak, karena kita

yang punya & kita bebas tuk melakukan apapun terhadap yang kita miliki. Oh..,kalo

begitu kita boleh donk..mematah2kn kaki ayam ini & menyabungnya..?? waduuh…kita

ga boleh mematah-matahkn kaki ayam ini & menyabungnya walaupun punya

kita..karena kita dilarang oleh agama, kita terikat dengan peraturan & undang-undang.

Lain halnya dengan Allah, Allah ga bisa disebut dzolim dengan kehendak-Nya spt

membuat penyakit tuk anak2 kecil yang ga berdosa , bencana alam yang ga

selamanya menimpa orang2 bersalah,dll, KARENA Allah tidak terikat dengan suatu

peraturan & undang2, sehingga Ia bisa disebut dzolim. Perbuatan-Nya adalah

absolute,mutlak, dan SEMUA TASHORRUF-NYA ADALAH PADA TEMPATNYA &

MENGANDUNG HIKMAH, walaupun terkadang hikmahnya itu belum terjangkau oleh
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kemampuan berfikirnya manusia. Allah Maha Adil & Maha Suci daripada perbuatan

Dzolim. Firman Allah suroh Yunus ayat 44.

9s-are-an -u : - au la N 4 9

"sesungguhnya Allah tidak berbuat dzolim kepada manusia sedikitpun, akan tetapi

manusia itulah yang berbuat dzolim kepada diri mereka sendiri"

MASALAH : Kalo semuanya sudah Allah yang ngatur dan sudah di taqdirkan,

mengapa kita harus cape2 berdo'a?

JAWABAN : Do'a itu adalah ibadah & perintah Allah, tentu dengan berdo'a kita

mndapatkan pahala dari Allah. Lalu... ayo kita liat kitab Al-Adzkar Lin Nawawy: 509

* A 2, S sual Ji & su-J 5.4u u° : J: Jè : Jl;al Jé : J-as.

>3r99 sSuJ >,' •--- su-Ju . su-Ju sSuJ >) : sual Al- J* Ji -lee

-- se- J-A eiuş Je,8 & -u! 2:4 - sul: : ->-'s - - - - -,

Jw 4 Jé ès : ->-J- 8 9 :uadu - Ae, P, -J 9A, se4 u& 9wel- :

“Fasal, berkata Al-Ghozaly makajika ditanya: "apa faidahnya do'a padahal ketentuan

Allah itu ga bisa ditolak. Maka ketahuilah olehmu, bahwa sejumlah daripada ketentuan

Allah itu adalah menolak bala dengan do'a, maka do'a itu adalah sebab tuk menolak

bala & adanya rahmat sebagaimana perisai itu sebab tuk menolak senjata n air sebab

tuk keluarnya tumbuh2an dari bumi. Maka sebagaimana perisai itu bisa menolak anak

panah lalu bertolak-tolakkan maka bgtu juga dengan do'a n bala'. Dan tidak menjadi

syarattuk mengakui ketentuan Allah itu dengan tidak membawa senjata. Dan sungguh

Allah telah berfirman : "...dan hendaklah mereka itu bersiap siaga & menyandang

senjata..."(An-Nisa:102). Maka ALLAH TAQDIRKAN PERINTAH & ALLAH

TAQDIRKAN SEBABNYA".

SECARASYARI'AT DAN ADAB :

Adab dalam menyikapi taqdir-Nya adalah yang baik-baik disandarkan kepada Allah &

yang buruk-buruk disandarkan pada diri kita sendiri, perbandingannya gini...kalo kita

memiliki sebuah mobil Ferrari F70 udah tentu kapasitas & keindahan mobil ini

terbangsa kepada pabrik yang membuatnya. Akan tetapi kalo suatu saat mobil ini

nabrak/nubruk tiang listrik..kita ga bisa menyalahkan pabrik yang membuatnya..,tentu

kita yang salah, pabrik jangan di salahin...betulkan anak anak..!!eheii. Yang baik-baik

datang dari Allah, yang buruk-buruk timbul dari nafsu yang angkara murka. Inilah

adab. Dengan adab spt inilah para Nabi & para Wali memperoleh derajatn karomah di
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4.16

sisi Allah. Coba renungkan perkataan Nabiyullah Ibrohim Kholilullah,sbgmna di

hikayatkan Allah dalam kitab suci-Nya Al-Qur'an suroh As-Syu'aro ayat78-80 :

J: 36 -e, l°l: . Ji-: :-a: ; 5.0; e-e 36 gil° :4).

“Dialah Allah yang memciptakan aku lalu Dia memberiku petunjuk. Dan Dialah yang

memberi aku makan & minum. Dan apabila aku sakit maka Dialah yang

menyembuhkan aku"

Coba lihat...Nabi Ibrohim menyandarkan petunjuk, pemberian makan & minum dan

penyembuhan kepada Allah SWT. Dan beliau menyandarkan "penyakit" kepada

dirinya. Beliau tidak mengatakan "dan apabila Dia memberikan aku sakit" tapi "dan

apabila aku sakit". Beginilah mana dari firman Allah Ta’ala suroh An-Nisa ayat 79 :

- - - u:uel vs 4 - - - uve us

“Dan apa-apa yang mengenai dirimu drpada kebaikan, maka dari Allah (di pandang

dari segi terjadinya). Dan apa-apa yang mengenai dirimu dari pada keburukan, maka

dari dirimu sendiri (di pandang dari segi usaha)".

SEKIAN. Semoga bermanfaat & mohon koreksinya.

0107. KITAB BID'AH HASANAH

4->J Ae.A.J

&- J>e & J-el

-A-J .lal ex

s-le-9 - 9 4- G -

- - 4 -

ia.ui.J

4-Ju User 3- Ju- Je - 9 Je 89-Jl: 59.all° 3- Ju. Q3> -l°3l-J Glu- Je,: -3-J 34. 4 -

- - 4 - 4, - -- :4: 444 - - ua S. & R 2,4:4u sual

91) --> -a-l . . ; su &, &B as: su & Se: 3).

-* : 98 as - - --9 - - - 9 Ja: ; - - 4 - - 9 - J

J-S 9 - - - - - 4 JJ -, -l -, -8 J-S & AA - - - *
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Ji! y; ; ; J*3 J:, J * |Aé - JJ> 2: “J- 4 -J su:S.

J - - - - 4 - - - 4 & - Bl e : , : r9 : Ale- 9 -us : -:

-- : - ; 9: 9, ou -4-é J-4- -S 95 -Su A - 4 -

* 4 - : u: :- + J- ué eu-9 J-- - &- S : -S

- S4 ° --si es. 4-4: 4 + -- : --} ce, & - --} --U Aesi -->

3:5.u-Jl Slu --} < -, -- s$lel.

•le : Slie-A ru Jur : 4; ia-- le & - 4 J- ua uk ee & re, ou & :-Jés

1)944: , 4: 4-l° 9').

-A-S, eu- ru eus au & - 4; ua - l° 4 - 4 J- u: ré au (2)- -->

4- J 4-9 Alas- J* Alas- 44... &.

ie-J es: Si Jl Assa - ... : - ail ual- ->|x.

-&J- : - - 4 - - - J S J- -b &4 : - ; J* 3 - - - -

ø- 9 J -- y- S &, & O-1 - as - a - - -- 98 -- ce, Je,- Ju-A: J-,

9 - 4 J- - - - - 4 - 4 : 4 euse Ja: : , : -S : - - -> s, r

J- : - - 4 - 4: - - 4 - - - - - -S 9u geo; - 48 ess-Jua

- A : - - 4 - : au A -e (1)--l : ; su & G- &-A su-i-:

9: &- J-e & Jul J-S : -- - 4 : S 4-6-b -- J-e & J-- - a

-- - 4 - : 96 - J- S19-is-3 Siregu- - -se: - - 4 9: 4

&M & 4-4: Je, -S $ 4° -- su J-ui sas SI -- J>e & J-el - Jl La* :

59su-l: -S : J-, -ei 4 ; pis-l.

-38 &- 2ua au: ; - Sisa sis-: & -, -, -) :

Juills &-93 -!> -us).

J-, -els & G-el 4-45 & 93,--> -, -e: wi.

Asal J- Jal si : -S : Jws 4-4: , As-t eurs uls.

s.J-A & Jl°, :9 x 45 & *Jua wis.

Ju 9 wue Ju J-A & Jl°, : 9° 45 9 - - - -au -, -ei & - :

-u& ue Jes.a. <- su : 9° :3, & 9 alsu seju: 9° :4, 9 ul le Ju sus -

eus le & Jau Jsse& saa le Jes.a. -> s,: , : 9° :3l, si &-S : -) si

seju 9° 45 -- -& -SJal J-, -els & B. 4; ->> u: 98 seu je - Aa

* - 4 -- 32°. J-A & Assa, su :
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4 &u-l & -es-a-l es-SJ -S-2, 3, & si-s Jé 9 Jl. Juli - -a, La Ja 3:

Jé: J-uil -S Je Jl Sl 3i -: J-uil 3° J33.

si - - 4 - J;-9 ek -S : - u: : , SJ, J: ; ; ; - A - -s.

& l° 4-1 -u: e-S : - e-33 -ui e-ee &-} -uis -ui - e-9 - ae

4:- - - 4 - J-A - - - 4 - G-8 - - - 2- - - - 9 Aa

> - - 4 - 4, G->" 3- - J-e e :- 4, J-Jal 4-2 - e

•+31. J.0 :* J.0 : : 93,ik.

&Si : : “l 4 : S; e :- 4 J-le as J-A: 4 g sa, Jé & Ssu-4 -, ->, .

963 -u: si : : es-ael --- sa: , A. S J. J. J- 8 -6-9*l, SS -s:- 2, 4+ 2l, Jl

1) : -- - 4 - 29 J-e u:).

J; sas Jasa J S -a - J- us-J- J 4 : 3 - J-ui Jl : 3 - - - ul J- :-l°

J-S Je, A. Su: ; -5.14 Jal se

4 - 4: - - 4 - G - - - - - - -- J; k: -) u: -ae &

4S , 54 J. S.A. Jsi La 3.0 3: 433 XJeu) J' saud J. : 3>J J &:A& : -> Jé u$ 2, 3 Aé X-lel

Ua,:3.

4-43i ->>, J9-, -el: 4 - Jl. Jsi : J - 4 - esei-J La rasi : Gu-J 9° 45 & ai

Juills &-93 -!> -usQ :,a 9 - Juil :-U : J-es 3 : -->>J --> -as 6ul: :eju: 9°

-: si Jasa S & - ayu, Jl.

ja- 2u: -ulu y:- ; 9-31 -S : 4 oses : 9 -: Jws 4-4: eus 4:

Sus Su- e-B 4; .

J - - -3 : * [46:Jusl-S-, -a: Bu: seju: S: Jws 4-45 - :,-JJAJ ul

si : Jl s>: S siu es.J ->>J e : :S eu-J ->sie &a-a: : -A-as us-J ->: : ei

J-uil Al-> •Ju.

- -as -: : * [10s:14 J-S- -- - - - - - 4, a.l:4 JAJ Ges

Sue: ->>>Ji Qi gaji:

es.u ->>>3.

4. & - J 92, Ju si 4 -> 4: ->: se & 4 sil° u: :4-43i :S - Lus.

J-ai $ su ->>>J --> -as ul° -5 sas 96uk 52u Gy-e u: es-J ->>J G2,3 - Su-4:J 9u S ul
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-A ke & - - 4 A : - - 4 - 4,- Jl 4-4 g As asas -: S-a: :

*,- G - 4 - & - 9-9 ols & --> -S 9 sese, euta e : Pues ...}.

- & 3-2 I85:1-519.: S1 - 9 : us, [1403,i]]4 lel si J;.

JAJ :u-9 suas seus -- sl: ; 4: 2-J ->>Jé ->>J & O-) 21, - S 9 ul° : Lu

bu- - - - 4 - --- 9 - - - - - - - - - Jeu & 9si e-39.

-> --ei ->>>l 36& --> 4 e 3- 5 - 9 - G -ui Jé: (1)> -ae & sil- 3 :

9sus e-3 ji & As-9 --S- Jws 4- & 2, & - Sl usus -u - - - 4 -

- - -&le Ju - Ju-90 saeu - ale & - - - - - 2,8 & - 9 4 x 9-3

Ja A - - - - - -- - 4 - - - - 4 os- 9 - 9-9 su

* *J- si - - 4 - - - - - - - 4 - - - - -- 2°

9: 9-9 --, -es : - 4-eless -+ u: : 9 A --> - - 4 - : 9 - J:

9 - 4 : 4 9; PA - - -- - 2 -- - 4 - 32ua 96 - 4

e,4 Ju: A u: * e4 - Je, es, 9- - - - -- u:- & -, -la

- - au es J- - - - - 4 - -- - - - - - 4 - 4 J; & 29-3

1)%aui e: JI 4 J-> 0 ): 8,53 4 t- -).

* - - - - - - - -9-et - - - - 24 u:- - 4 - : --

- - Ju - - 4, ess- u & 2, 3,4 -se - - - : a; 9 : -

-----as 3,4 - 4 - ssu -l euk - J; - 9 ale - : : se osua e4

J - - 4 - - 4; ; J: - - - J: - : Jié - J- - 9::

J 9U u: 9.3 Ju-, ×, +, -S 4 : 4- essa.' Aassai -9 963 e-au e-S&

J- - -S su re, J9-an u s,- (sile & - Bu - r: & u: A - 9 --A

Jt-M - G -es-J : - ; u: -- 9 Jal Su usi-' u4 sil. 8 93 -S ola su & Gaual Ja.

- 45 & -ae es - -- - - - u-a: -4 - - - - - - - - -

J- J- A & J- : - 40 - 4 - 4 J-, -eiss-b : 4 re, - s, rel & su-si

u: * -šss-, -es - : se4 - 39,4 -3 - 4° 4.

äe.Jl: : -J J: 259.J J' 4-J s3-2& :44.) J'- e...! J' Ju-) 4u5 ° 4 ->-l J3 e su-x.

Ju-J - 9 J Lk a, -a: Ju-J -ii- -'s.

) LJu-3 J9-a: :M:J -u:J -33×: J9-el J* J-el 4->J Ae.A.J.:

äe.J es&i 4- :J58 J-a:

-Jua - Jl -i:

1 AU äe.J -à,-.
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2 :Ua-e'S äe.J -à;xi.

3 SLi e...! ...

4 5,4a.J -J e4 ex.

ke-3 - G 3,4 Jul J-al

-Jua :X J1 -i:

1 äe.Jl° 4-Jl.

2 4,4 -.

3 ol:) :-al J#).

äe.J -: ; sual sbi 4.3u :-Jul J-aă)

-Jua. SU 4.33:

1 --> ->J e4 :

2 -->> ->J e4 :.

3: siu sl,M.

ä.ju

4->J te.J lal;-23 23,- 53 :

J: J-a

äe.J es&i 4

-Jua ay 4:

1 AU äe.J -à,-.

2 :Ua-e'S äe.J -à;xi.

3 SLi e...! ...

4 5,4a.J -J e4 ex.
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al è e –a, JºS -la

oss su esº sºlº e lº sº cºi teºlº dea ea esº e Ji a º ce - iº º è teº

S,i.

ºs, J-) º J-, J. J-o e Jºl - e si I9 -ºli-Sl J-, e ea es e Jº J al sº

Jº s solº si gºl e sul gas e Jº Jº J Si sa se, sul cºlºssº sºlº º º e-le- isº lº

1) seases siº si [117:3, il 28, e - sa se o

c- ob-e cºl Jºb sºlº:

Gº Jº ce Saa-e9 esº slal sa-.

1)-ae, e sº -, e ea essº JS, aiS ºs)

sa" ossº - e S, º se esi, e º e-º º º Jºe S su e- e sº »sa e º Ji:

2)a è -º) 3l cº e ai è ugusa- -º i. Si cS, ea oſte Aº- lº - al e e-b.

Jº º oss e ºsº Jº Jº Jº º –a,º º essia: G- Je sº e Jº Jº º eº - Si è sti" il Jº

-siº -sea, si [117:3,il e Sl, e - sa -esº e lº e ssº J-e º il J-e e os sb- 3 -

e a-leº e eS, eb- e º º sal, J-eSJ- º Jºb G- J-e º se si gº Je º ge

- Si eº e J- I9 ei-sl -9 e ea esegº a ge, se ee - , g - se - e

Jgº - ºs º e-º ai –a, ºssº - iº sº iº e il J-e º se si e º le sigle Jº

ºla- e eS, eb- sa se - ºssº - zeas, e il -se- Aley e º il lºdº A eº
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e lº sº e Jele, si lege S - - - - - - - gº gº se - si - se

sº 5,5- è se- ºsº calº eº gl - J-eleº - eº J-e sºlº iea o - ea o º sa e lº

(85): 3- sº sºlº - sº ei lº -ºs-e-e e -a º es - sia iº ce

sea. Jºe -; -al e - erº e sº -S, -; -esºrº e Jºe J- le ass e º

º è elº su i-, sa e iº erº zº) e zºla eS is a- º -.

sulal zºla e º ed il gºl - la J
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J)-- cS52 Gle 3'', -----| -*** Lé-3 rell -*** Vé-3 is, zal -ei- Vé-3 city-lij -ei- Vé- :al al is -J) & lºl,

ººrls') 34-jl.

zeel," 39-e Lé-, “Jss -a-l G# 44 e , 21-! J5 e-, kuil see Jola-ls hij -la-! Lé- dºel is een ells.

ee- & -, elle - 3! Jºu- LA JS-90 Jée- &- A Jºel A eXS e-, e-*s-aal 3:32 A eXS Lé-9.
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Gººd &es! Jº akuijl exº -2- èLij Jººds Lºl, e-à-la-J) J### 4-3 cd-L-J) àà 5 Lé- :al al *25-jl & 03.

*-leeſ er al e-se.

er 's “JS -ell, J-9-jl, -9-jl, JS LeJ Je de UU G? &-52' Vé-3 rall, &-al -ie eisuael (4- :al al 4-u-J) & lºl,

âJ,ziel J-) J)-- bºx-I leescia, S- &l) Je cuela' J24- alaz-3 te U3 J24- Gº -alage 433 keus S &-333 di-Ju al

1)u-, sºu-Se ells, sa us el-, ele A A- A Jº-, 4- Ae).

ek A &ius & Cºº is die ses-lg e-gek- - - - - - - is

4 *505 - 35-J JUAli el-S) -4,7-5,

- iets leek J Gai: 299 - iſ al eeuas v. A: “9-i- iedt eu-3 tea' (1)JLal ee) ex-S - Jë

geel 3- Ju- Gle --- --

J. eeeeeeeel - Jº J-- ---- -- A Gº- & Jº-, "eel “ Ja, wel als 3 - 4 - Alſ de 3 Jés

sl-º-S - Ex 3 J's-S"Ja" A - éé14:3"J vele sui & & -, eet- &# #g e-2-2 teu es Geel

5-3-3 & L & ºr is it is.

5 597 - As- º - Gºed Gºedee e-la-- ---- --3-4-5.

Lee Jºel -sis al-Ju is, leeuai tel + lease! A -les', eeë éé: 'Je e- 33-- teal sys-deal Jë

J5 en 93 is bººs, ex-SS -al- 29e- es is te le Gueſ -3: S, die - -alee S se ee) eV Jai el 329,

eLij e-lº 4 see- -- - - -ee K. AS -G en 45 JG is ee's see J-90 ki- dººr de 9e eer.

-- - - - - - - Jº-, drie du Bºis -45.

e21-25 S -U4 - - - 433 ses sºu- 1,54 - Sud Jºe Vé- cé èl, e- J5 J- è3) ee: 13:15 exiſ è! #592-jl Jºl Jº &#

1)Geel de ea) - Juis Sua-, G- eurº 39,- gºeJºel --&-Jº Lee slººt be eis te Leye S, e-).

6 •665 - As-, glas ºf e-, gas- -ail Jeu- en e-gate als ele-3-4-5.

e-le, 4-3 23 81 aan. " Ael,3 Je e-le 3' 4-le 31 3' calaº L- sel-, alle & G- Gº x-as- G? cé de 3*, e-'42-jl ied'

ee-, bil- - as lºs slººs is, de b-tv- ree iſ een ge- -- A 96 u. ells A- As Sºl

J* *) tºe. J-ls & - Lie is, is (1)&laes essel S S een J-ls &- >>Als 21e-90 35u- Leo -é9

- en riºla-le- Arse eila-e die - re-, el- º - &# # 9% biº- - Jº-lase A ge

-4>J) » - :- 3- Jº& el-, alle & G- AJ, iſ 4-3 Je e- - ---3 4-1, --SS gele -ie.

“ele gºs, u 295 eu - de gij Lié-3.

eus sal die lºl A Gºsuil el-S" J, Já 5) ---- eue is ee g! -á- -21,-dº (2)-- - JG is

JUë &#)

- ses, ee-lº - de ººg- - de 9-, e-r Geel-º-, les A- eles en sekſuele e
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3- º - e º - e- - A oce e Jº e º al gº º ce - e º - º ai

e lei º, cº –º, lº cale S-dº calº, solº º al sºl.

ºrº ºbi Gºre e Js sº e º º-e - sº sº e - -S3 º 59 sº iº - e lº

sºrº 39 e lº cº e S9 e ssº –ale- sº.

el-e-3 3- Sez. 3, sº sºlº casº e - º - e ce - esºsº 3, e

7 S e e-S –a,

e-, e º A e C, e º - e º º os º Jºe e sas ea ocea e º - S e Jº.

Je º es les ea - A ssº 4, o si e a-s . º -a - esse - º, os e S3, ea - A ssº

oS ea - , e º è e lº ossº o se S, sºs- JºS e sº -ºs, Jº, sºlº se le ass e

A osº º, e J-- - - - - - ºs - e- e- e Jººs lº è º J- º - e º - º

e-, e º A e C, e º - e cº

sºle. il 9 agº d e ºxi - iº sº sº: Jº si »ºal - « ze, il 55 e º se Jyi - teº Jºe

Js « -S - J- Jesºlº e ore, º il suº credº º ºsº, occº, sºlº - -

1) - Gºl, º erºl J, e –ale - , - »iea ideº).

8 s676 - As- º - sssº ea - ased e 3 –a, .

-, - g -i e º º º - º J-, se è es º e- ee- º sº -s e e

ce e º -, rºas e ºlas - si se, esº, si è sº iº e le e-le-S - Jº

Ale ea e, oi e lº è 3 allº Jº - e iº sº iº --- -, g. -i ea sebi -ºs - è

3l tassº º se il casº - ci si è e: ºsº è il cielº sº -eS egº è e lº sº e di ebº

Jé ci eai us Sas º e-S eSs 3- e il -3 a U, - º zel:

–sº - e- e se ºre S e -º- Jºse º se, º ce º se è se iº sº

iSeal e il sitº e- si isl - l us.

ºi º idee o º su alcº -, è –35- S Lº ce sta-le gelº.

lº sa - e º era -sº, es e º gi e sº e - o e, se º º ce º se - Jº º,

1)ee gº º se sºlº eS -).

9 s885 - As- º -, - ea º si aste –a, .

geº e - e º - º Jº-, e º es e - ea J-S A e (2)sºliº º º e-3 Jº

º sé & rºl è cº- e - axº - -S ºlº º- ea sé a rºl è -e-º e - axº - e s el crº
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AP-4-6* -

10 :-J au} -,-.

J ew Ji Li Gua 4: & -J 4 J-e S siu Lau-J >S4. 21, - & -J e... (3) : - Jé.

Jé: .419-2 iè49.

11 gu,SJ au) -,-.

as: 4 - 3 49-3 4:13 iau-si 4-> J 3 “j:- Jua* Je J-> se* J5 Ae.A.J :3-0 4>: J' gu: Ju:

1)Jes.as-J aul J* Yi]Su2 äe.u J5& J-4-3 .A-u:3).

12 s3lau 3>JLe :J -:

J- G - J% *- - 4 - 4 J-,- , J#9 - 5°-- ssau G-Lee Ju

49-23 - 24 × sile . JS3 - 424 × 4-1. J.: si auel: 4-.

N A: ugilu- 4 -- S us J-- Juju ke- 34 Je;-al -alu u9 Ju: keuu: se4 e- : & A3

1) e4 e-).

- usus G. A. J. Jes-ars & R su 9u - ara. S: - S3 -- - -a, uas

su: Jae: ia-sau: S-a: u: -4,-) La QXa uU -el, J. -e° 4.2.J -A)-Jl° 4°.U 43°0 -A)-J

4-23 : U3 Qu: Ji-: ola 424.J -4 :49 4. ee) , J: J: J APJ : 9. ji> -a, La 56 le.

14 - 3.44 - 44 - - -:

J-eius 3'- Ju : le -se -- sea 4 - Jé.

lées useu es, sé &-as- y-eu ju-- -S ol: : , -! J;-e 3°l: : , ->J ew : -I & 23 J Jés

9 -- 44's -- si ä.I e3-> si* 3.Leu: J' ul°.U.

eu-Nt: Ajal e-3 °959 sui. 3> s, z -> -l;-al J -à,4 -, Ja's &u : Aji S1 & 2 -4, dl: ;-3

-eš ua *,- - - -4 sas - - 4 J- 4 -- :-l.

J- -es-as- 3,5-2 & 2 :- 24 J: 2,4u : wu -> s, u: u: , al-l usus - -l,

-al rudu ay, e ex-U -> -es-as

Juli -lla.J

r: SLiM e4 -
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& el; º' A Jº “K SLi'l A (&) 32° 53 sº

Jº Jº's ex-Jº

59:2-8) [1173,i,j] 2 Sº ex-J & Jºº & Júl.

9:-ºu-S] J-9 tº tea e s w Jº Júl & ex-l.

* @ 9:2, sº S. **** * *** **, *, *, *}x & J -91° 3 ula-3 Jº & J3 1849 & 23 J

27:44-Jºlº, 3- A3el.

** J. J.; J.S & 32” tº 44-9 sº elº J. & sº- c. 844, 34 & Jº Jº Jº 9-3-1.

1) sº tºº ºilº & Jººls -2'-J) &4 4- Jú us a si <!-J) & 4 3.0) 3°3).

J; e- 3 J-9 ºz º.º. “º Jº Jº Jººs 2 J A $5 & Gaſ · & Jº Jº Jº's ex

2) tº J-2).

*34) is A.J. As cº-3 ºil & 25 J A tea!' …}.

“J.L.- : * * * *-* * ** * *** **, * ~ *śā-, *, *s, *y-, *,

** **, *S is Jº —iº ºils tº Jº- 3 34 ºz.) tº 3° as “4”<** > 3 sea.

** * * **-* * * * ****, *, *~ ** **, K* : J-9 & …

4 -4°33 -4° a-) • *-le •+% àe.J.

º; tº 44° 2'54 ºz º.º. as “” - as Jº 4-4 & J &r-i-, *~ * Gºº & Jºiº.

Jº º S 433 A. -**º cusº 34 crº 4.3 °3'49 as: *A*2 (4. auil ** *-ā, e; cº ºu jºb ºi- J. 41-3

4 sº eae Je tº º, .344 as yºu 9.

& Cº. (29/245)º Ai Jº as “gºla. As *-* **, *, *, *, *, *) Sº Jaš

*** *** **, Jº Jº JºJº ºus *-* * > *#4-6-4, 3,..., J. eu º ºxeau.

Ja sall, tila is 44, 23 Jº Jº w ś AJ-2 ºve, tº - waſ “ºlº (294/15) -;Sºx, Jº

Jºgº »93-2) L. i.ey *A* es "Aus 4.12.

3 - 3 & cº-º 95°**** *-* * >* ~ * ~ * * * * * ** ***

*** * Jº 9 º' 3-2 cº, as J. & J & J. J. & a′ = ****Jº 4- 4 - || “.

J-4-3 & J35 e4, 24* Je:

& Pua Jº tº 4-9-5 e4, as ºr ºva;* * *~& 99-, *, S.J. 433 & Jºº

35-a- );…&S 232; cººl -313 A ula-3 tº Je tº 34° stiae ºlx (423/27) 23:42 A.2d 22-4. A 33.3%

& 99-, + º- tº rºº,” “tº re-i} seal, Jºº & 99-, *, *, "Jºas" ºr * **

& "º sº as “º Jº-3-33 - 4 ºlis.
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j- ase, Gu-wi. - 4-4 & 2 : -- - - - 4 uju J- 45 & :u -9:

e.U3 J' J:S J: :(241/27) Ja: 4. 4-) s-al : J' Ju: --4-4. ue: •-&- J: JJ> |Aa: ra- •+uis \4:\e)

**J-4 9 u:* al-asal - ae, G- ula, ; rel 4 ties &u 9 Ja. 9 -alu

& - suas 96 re. S l° 44: e) 5- we, A & - 9 u4. Jué :Ju:* - 3. Gu Ji di

Je : : ei& Ae, G- ase, Gu Qi SI -- - - 44 uju ssu J-Jé su -S 3

• Ji 9 -, × ;- ase, sis& 3 +ul & gu & ra- : : 9 &- ase. E.U 4

-eš La : &el; ul: : ea Aés -- Ja-4 - 2, 3 es-l esi sea.

Jer:ua, se- 94 ° 9 - 4 - 4 ket : - J: -- - - - 4 uju 4:

•U u: su - 4 Su-33 seu : Jeux Jal - : é;-S : 43-x 4 r:u-!> & el-, •-4u:

e: Jasa Jal Jé.

4 --- - - 4 J rel ---> - e-3 ° -- - - -4 9 - 4

suas (264/17) - 4 - 2,4 - JG - Purae bee Ae, rae e : 4-4 --> -l:

Jau aul : Jes &S J* - Jl 4 J. S: 4 es- 911,:& - : e4 diu-J59 le J2 S

-Ss 83-l° 3l euil le Basus eural &'e -5 - Sale -& J Suar, ru :u-l & Jé-99-e s-e 4-s

Ju : 4 +- ae, G- ase - 4 9: 4 se - 4 : -- se- J-,- - - - 9 :

ee, G- ase - 4 9; se S rele au:u asea jua: K.

-al 9u)* s,-4 Gue & 4 - -> - sé- Sisa J: ->s).

& ses- : saa c sula as- ee, G- ase - & 99.2, se S rele au: asea jua: J- 4:

us as-S:

" -- ue & :ua, e- sual ---!.

e4 e le Ju - - - S: ;), Jé -5-45 - sel-9 A - 9Lil Jelsel eue.

' - 8 : le &-U 4- : ex03 & 2, 3- ase) --> :4->J te.J ola le - ase. e4 - - 3Li e:

2)suae Jé u5 real, Jl 4-3. J: (1)--al Jé u5 e4 Ju-J 4-3 : 45 & Jé u5 ae) -)&.

Ju: AJ,33& Jé -- (568 –6/567) 0,-.: J' 4 4-) : : eu) 4 ->3 - uas ul : 3:- La J> gas:

J:42-3 J°* e: |483 teuil J- 932;. L: l; 3 u: si 4. Jl3-2) suk: N):

& “ . . . 4 : : el-S ua-l.

• J- & 2 :: , -, -es-A - - - -ae :us.

ua -e le Ju -es & 9 J. J- S :Lai Jal J- 43 u : -se:,- se- -al° 4 ul 4:

& ol: --el A sls, su --Jé G- 45 - 4%: ---S : - ; 8,53 - 4, 99ua es 4

Jé & J- u, es - G - - - 4 - 4 J- Jé Jé è ë as- & G - :
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»º, c. -- * 32°4's ºld & e-G 33 tº S. 4.- : * ~ ** cº-3 & Je Bº J.L.- : * ~* Jº

4& J sº tº e-º-º-, -, as “…is 32-, -ºº ºr 2 - 2, 4 & 9 —” tº *

329 ºr 2-4 exas, “is ºr 2 - 2, 4 & J seas 32-, 4-, -, -i, Jºãº #.

*** -ºº ea.” JºJº —i-lº a-ilu rºi, j.A. & Jº Jºãº 33% º & J& tau < * *~ *-as

•+le sºv ºssa tº Jº & Xs cºul.

*** **, 3, sº A &º 3-4**** *** A ºil 9 A -- * * * * J.-, ºr a 4.

44° 3- 93°); º' a cº-º-º: sº º J.L.- … ca.

** * * * *~ * ~ * *-* Jºi-, * > Jº 9%. , º, . .” Sº 24

vºl. J33,54 ºi, 33-3 tº 9% J-3, 3}× 94 %~!, 3% a 4- ºr & J.-- ** ~5:Jº

** * ** ** *** Jºiº, sº 2, ºi º ºs º-,* >* ~*

3× 3-3 ;52, 3 Jail rºle Jº,” “ºle.” < *ś 3-343 Li w$ 33.1%º 'ºis; 3 Jºel A

sº tº usae º 'º,º ºsº- 9 5- --* ~ is uses J. J. 93*, * * ** * S.J…}}

Jºule ºas 39 Jº-3)→* ~** ** * ~****** **,*,* *

& 4-J-J, & , S: “... • Sº Jºãº º jºš º Aº Aº a 3- tº* ~* ****)

3-ºxº, as a 33-, -º- S --- *** *** **, 3-, } & Jºe J. Glas Jū tº “-4, S. Jºi.

** * *Sº A+ º-, 39 tº as tº *, 3% tº “8-9 39 & 25 & 39 bººs ºº

<-- ºr cº- sº “re & Jº A- Jºs Sº G. J. … * * * * * *** * *

~ & Cº. º. 4.- :-) & Gº! Gº & 4 W Jº ºf a Ji sãº º 'º - 9 A -->

*Li 4 ºx-by-3Jº Jºº-ºº ºl-, * * *~***, J-3, 3}º -- ***, *.

& (1583 & Jass, sº gº ºs S 9 & 3:4::= -kº J- lºº, Jº 1-, * * * ~ *

**) &4 Jº tºº ºl Jº 4-4 3 * <!-- Ju-J., & **) is cº J# 9%a was 4& we cas.

•le Jºãº º tea. -- **** *** * ** ****-* wº.

Jººl ºvel»e.

- *** -a-, }. As º sat JS-S Jº (1)*a*s,* * * * ~ **, *, Jezel.

Jº Jezes) (;

tº-3. A *,* >>} <!-- A --*| SS & 344 & 4. Gle. S & 9.

* tº Jº Jº S. A **, * * **, 3, & 3" Ji ºs -->49.

1 sº-J Jaśy.

2 iſ; J &al; all sºil.

3 Jºl G ---.
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1)eº; e º ce- iº, º al “Jº - sº e è 5-9).

se ce - J - ossº o lº sº e º - º J-, Jº Jº si ce º se sº - e sº -

2)», il e º º ai sºlº Jºel –sa º 4).

sº cºlº, easº, ºggi oli e º º ess, e-S e A S º Jºº º ai -4 º

44 Jºel e J; e al cºl.

3) - ea è ºb e se era os si era c- e º esis- si e - iº»).

sº e, eS (-:

J 350eg ei- èº ess e gi e Jº oLi stº os is al tea: sº -; iii- ea - Si è tea. Si

sº ale d sº - º 3 333 ge, - gºl - S.

ci- º3º, º caº –ºlº 34- º e il Jº due cºse - º sl cae. Il ºs sº Jºe e º i us S sº erº ai :-3-3

1) º se º se es e Jº - esº, essº cºlºsº - si sale)

Jºe J- e ºra –º - e º - Jº-Jº Jº- 4S e e- e-s -, e º º

ital.

º Jº S - se lº sº e º le Jº-y - e º - e J, ed è ºra sº ess, e-3 º

e e ieri cº gº d Jiº osº e, a 3 º cºrsº e al --esº - e zº- stº casº, e ce º, al - e

- e cºsi sºlº ºbs - cºl

siJº Lel, eS (z:

e - se Jº e si tea ti º oº e sis sa se, e se i SI sº è ea ess, si

e - º Jº sº sºlº a - e sº ea º irº e - º ºs o :-3-3.

º gas - è tesº e, al

ea-a-lº-a sº eas e ºra se sa ea º eº ---S e e- - è e

- -º - e se le º - º J;- Jº Jº -se º se sº e º -e-º- sº -

st ed iº sº Aea lº (1)»il 5 e ae e J53 cugiº 93-S rº9 -3 ale d sº - oa º º sº º3 di - 5

i-J eal, ed ea º sºlº sa -, ea J-.

e J- e º J- e os -, º se, º º ese- e º º º A e º e-º- sº -e

1)»- erº 3bºl ce e lº ai S).

ierº e le gºs S - osseº - ea - e º A e J;-, ea - º iº.
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3 v -ºº & ad. Sº Sº Jeº rai. A SS Jesu) as Jeº kiſs alº Ai tº gº 29 (3 & Jºe's 34-i's

2) 2-J) Jall cus) 4.3 33 aud *43).

S; Jeº &A. & J & J J.J. Ss -a-, -) As a J 24 × 5.2 tea. J58 --> * & Jºe Jºi raid º

*\e).

2)93." J5 S tº sº. 334-3, J. A. & J5 s (1)*}& J58 --> * & J. 434-Jº as ejº).

•, I, Je; as tº as Gº is a J%) tº Jº 4° à J.- 43 & 4-, ºr cºal = < *.ii) As-Jº Jº

J.- Jº º Jº Jº Jº Jº A all Jai Jº & J -lº.

34-5.J. J. A. cºls<! Jo a 3-3 cº -º assº & 2-3 &sas -l, ºu 3 -> *44 sºlº Jú

*$ 39 A -- tº Jº J3 º Aº, Jºyal sº ºld) -- ~~~~ *, *, JºJººls

** *** * *** 39 cºul, sº-S -44; 3 ex-J ºu dº...!" e-es' as; 92% ºf 24, J -º

Jºe & 2, -u- ~ * Jºsus v 4, 32); tº-S ºr 4-1 v 43 Je;-a-, * > -->4 o'

J. & Jarase 4-4. J. (JS) as: (ie." J5) 4:3 te: a** -->4 ºr& Sº ie., e- cººl.

Jºl.(1): … JS 24, Jº Jºãº.

--, * * * * Jº Jº-sºº & 2, tº sº.

»2) >>, 34% “J.J. As U2. A ta-ſcº)

1)*, 34° W, * ~ *Jº Jº ºl-Jº As).

* * * *, *, *S** Jº Jº Ji, Jº 92, 34 as ºr A *- : * Ji, J --> * & Jºe Jºſé

S; sºil, Jº Gael J.-->* **, J-i – , 39% tº e- # 935, Jºe's sºlº 9:49 sºlº

cºs x.): 34° 4- 3 - as 9," A ta- tº e-A-J (as ºgi 333 as Jes 43%, Je t'a-Jº J-2) #24

Jºãº 34° W, 4° Sº Jº.

J. v. 33a*, *ā- 93% ta-Jº Jas 28, ou 39.

1 le;- J.Lº is A.J. o.º. 3;&# Jaz- 3. J.--> 3| Cºre sº Jºel Jº tº cºs 3 ->J| 3-3-ºl is...}) <>|->| 3:24

cºal Jº.

2 <^*, * * ~ *!" A tº sly- ºs cºal 3- J-> <-->4).

3 * * **, 3 ºz. Jºe's A ºz. Sº sº, as A 3-3-3, e-J, & J & y <2* }; -->4 ºr 4-3.

J- “ --, * * * J-2 º' 44 ºr Jº Jº S Jº Jax -- * * ** * *

4 ºut!) ºvel»el.

*** -º- + 4*S. As ºr “S 34 i.e., tºº-S 3 Jaa-. A -si-) & Jºº & “-, *, *, *,
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esi:

sessº - se si º o e J-s e cººl e º º -a si

alsº se S esº - ea ela- 5,2 se sia e crea sºlº casº sº e las S - Si - sºlº

Lº -, -esº e si era saei -a: sº J di ora si obs & sl e º ai 49a 3 ea è ºb si

4;-, se ºssº e eº S, sede - e se

º J-º) Jº Sgº e ºs - e º A e º J;-, e as Jº sa e º ri- e ce -, º oi -)

-i- se, e lº èl, a S ois SG si »al 3e e ola- º J- JS º J- ols Jº; º) -9 e ce tesa- e a-s

153 eºSlº- ce 5- 3,iº esas e J- ;- Si sa sºlº

- Jºe e Jºe - ea -la- 39 - e- saesse e ce º J-J- su Jºa e o, -sº:

si- a º lº è.

sºlº sb) º ai lº us si eS ea º - ea" e sº e –sº sº –a- e cº-iº Jº J-º:

- S e- e º se si º eS sl e Jº - e ºº sis, sº sºlº ed il Jºie ei Jº ºssº Jsi e

º; è e º,e islaº Jiº - e a- is S3 paiº cº3,9 -a-k.

e se sº º º ce - º Jº Jº iº º º e- º eº-S º eº º elea- a J-º

e- ºss.

º –sº sia a 4 -S - sa -S Sss -, e º A e º J;-, e- la ecº e Jsi se è o (e

ssº e º al S, gua. Sº sº -S - si era 5,5, º se a J-se-,

S, e-º -S -) ºsº oº º e- - - - - -S, e - asse rºssº e os e G-, sºlº Jº

1)ilº ala-S 52- aº (sia essº è al S, 4,4 ).

ela- crea º eSi eri Jis - Jºe e Jºaº - ea ela- 5 - Sb - e º º di -3-1,

4-9- S, elas S, i- sº - a S e S - ea l.

4-3:
- e

sº - ce º si e resº giºcº ºliº S e ºs º e-le-S e Jº- º -sº-Sea

1) SD.

si e' sº su al Jgºl:

J-el a te e S e cº sº 3 - crº :olas è è o telº cº 34e39 eS-S Jº-el crº è9-º si ed iº ; 2- cºl Iasell Jus,

2)ses - e il Sºº, e ce).

Jesº e ºs J et º seº º eterº e, se si è ere»J-e º se S e º - - e Jºe
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º le i tel.

c-e sº - e le 9 e J- e º essi si allee, Jºs.

1)ssº »sº e - e- º esºsº e º e- º se º se - a Jº).

ºa º - ce 3, il sºl J-ai

-JUa. Si è9:

1 ea 3 -.

2 e il -.

3 ºlsº) e al Jyº).

teale - J S -la

º- -agº

11) allº 3, J all º J).

i- sºs- sia - sºS Jºe

gie º ce º Jº -º º e-s sa - 5 - lº si al - Jºs:

4 - - - - cº º

2)º,- ce - Leb Jº)

5- e-, e º - se a - e iº - e iº º giºca - i gº -º: iº - - º,

2 sale e ºliº e se il tººl ºº - –a,º –alsº iº erº sºlº zºla e º al tºſa eS è -.

Ai 3 Jº 3 Jºe - e º le sºle - e se i J, eS suale ce -lº.

si sºle, iº sº iº , ai Jº Jº e -, e º A e ºg - e º - - sºlº se

resº esi, solai -º-S : - si, -asse

s; A, -si lº è e Jº - LS - - - - -S - Is A sssº sca) e -agº sº - lº

–lie S –ue«.

-a-s ---S è e ºliº glº- ea Jº e gº gº - o sº ea ce- J- A -e sºlº

xy S e Gaee, sºlº occº, sºlº -: - sºlº se d se) - e Jeº,ºk.

(C) 2013 WWW.piss-ktb.com



406 PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB

Je e-, -- "Gee - - - - SL Gº, u te abº de Jºi. " Je e-sige, e-- -a-de-l' Je

Lie A slaas Lee- 53,-Lel welzij al-, el 3, sle Jºij -Ik gle - ed el & Lil JS2 -5 slº-, ,,is el Jºs el J,ë

-4-2 x-le- en Gle S 35-- $ -4e taal als ee-all, ee-l' slal-d"J- el-,

eIJ3 JS - -- 3) âALS 3/ â-ul 3l --U 3' Je * is, J G? 14-1-3), clé-4 is, J us* JC Jud & 4-) ef- Jºl JU53

1): "J-, je al geel-, ºle ºle - Jº-9 - é).

èl eeë e-sºa-, zºut- - - Als é90e) des -was er jl Ju-S" A is J -ls el Jé &L ell, 592 95 sal veel,

Jºl A & - Be AJ- 263 9e sess"J Jue-S - Leer- en Ja- Gº Gº -9- Gerºl Je e-S" A - -15

-as-l zºu al -al-'1, 59-jl bu- 3 J'Lil Je tilla e-| | -15 -29, 315 -eed tºe. J & J - J- J: “###2

Axe -#3 «-3 J-3 is, J suele a-ijl JES J-aal Aa-3 4,-, ti- &ls u S1 e US Gle Jºes Y, die LJ 4- Jºl: -á-e3:

1981 -- -- * G- - - - - - - - - J-les- ege e-l' - - - - - - J-S" ").

i- &ls:

1 S & Laeu Lies' - 'slesſ as Jº-S suele JS -ie, e-| 4 geia) - 3 - zal de J 2 als u -

# #l, à-la-ijl, ãº, iſ -J) Gle U 2 eSAS3 5-3-3 Liss â. Lee es-l Lé- 2lia-.

1 à 3ij de Jl.

->- 4-3 eu: -3 -, die de " A- Jº- Glee- -- J#Jé res -- º - d; er 29 e As

Jº -'9:) áxy? G? Lé59Via: J1,5S -L.- --3Liº, 4-3 295 u. Jalºë 3' o). Al ze al S3 93243 - 52-3 Jº 4-asi. Les ex

es-S Gle e- 3' à-lre LéºS2 -s-, sel-, alle & G- & J;-)

e-Je- Leº Lé- euze-Sl, es-S - A -hes J-L.-S :-ie is, zº is te le, 3 S aaſ JS- Jºij -,

035-4.

S is de as le ---- - - - -- - - - - - - - - - - - Jºlie- tº- Aa el Jºº use e-Jºs

e-U2 -- 3' âs-J) 3' -'92-3) gele é:SS2 -- J- 9% Lé-3 kººl, ºléº-S èl ººk “Je J Je sy-J 3,all.

J-3-3 iſ -4 3- 4 - 8 - - -888ss - de " G- " Jº-oe- grººt en - vººr Je

Jºeye' Ja- Jº- &#l Léal- Jºs -4- é: J- Je cº ee? Gºe 5,33 & elalo

Gº 4-4-2-0 blº S3 à -21,5 & 2x - AS el Gle el-, alle & G- J;-) J,3 3' èLijl âJN2 Lel Jº- raad el-S JUë

-a-le-A -ai A-TJ-2 4-9- 3 - Leel was - al 3 -'s-, Gle tele- Gº is ie eis vºlss &

eé-S - A 3) i- &-ie sed lex. Al 3 %, 44, e-U laa el A J-ai el -S Gle.

2 à la J & J :

tºe 3 teaſe-feest - - - - - - - - - 96- e-Se Jºs Lee - º - die er - - Les
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Jui Al° 4; S - J->J ras.J -> 4.94 J3 J-a: 433 6-2:

* -us -- J:a-, r::* 4> - - - - - - - 44 -

& J-, -- se -u: su-Sisa J- - - 4 desa: &es - - - - J-2 : --

Ja. Se-u & G- - - --8 Us Usu: si -su es -3 : 9u, si 96 ré : - l° 4 -

- 4,64 eu u, J-i -

J- lia J- &i J' &!; S3 se) Je -KJ J' 52u;): ses-al J' Jue:J54. 4.2ua- -le Us *9-Jl: 59ual A.Le Jasi J°3

-aluas & 3 - 4 sa: ei-S as -u9-.

:- lu A. clu5'N * sala: :Jw Jsi Uu : 3,- - -a: ei,iuuu: *->, w :J” 3 -& 3>J. J. 2) ',° L 4.69

-u-l ->> ..

* -u! : - ; -se: J* *9-Jl: 59ual A.Le Ai- J' 4.i.a -l° 3l Las tu. S: 4-23-as S3 u:& Ju: \4.69

ré-S : :KJ ssu-J-S 3 :- 4 iau.

* ia 9 - 4 -3 : - ; -s-9 J- - 4 e-JJ : - ; - - 4 - J 9:

e-4 sa. S 9 als - as -, -!, J: le J- 9r-, -, 4. -& 4-6 Ju-, -ess : -

J-Sé & - r9-ls &al le di Jl La 4 -- -aa -a: , -- Jal es 9ssu di le Ju :

: - sa, SJ. sas 959 - J - - - - --> -al 4° 4-, La Jues &- 4° 3.

Je J9- La 9 93,- sb: sl°S &els & * ask,al & : : , : : eus 14 Jal Ja: :

- 3° : +u Qsies 9 3l-J 3> e: 52u -, 3 $24.

J: 2, t--> , 3): 433 % alk Su-J A3 &ausa) & 4.133 °9-Jl° 59.al 4° 4u-)| 9: J - J- - -s

>> J' --> 94:59: lé,- J*) .u: sl23- Lause Aales --> Aale 4. J- 4 J,-) Jl ,ai : & :áš.: J' ->:

24: : J- rel 31 --> 4.1° 4. J- 4 J9-) •SK.

4 - J: , 4- - - - - Jal ->>S -es &: -* sa. S - au4 43 Ju-) 963 4

* 524 J: , , , res &sai : : -us Ju-8 - 9 su: ss) & te, & K : - La :

S14 - - - 4 ul ru, Jé -- c. 444 J- & a : sas - 6u : , , -! -

>} > 4. 9 Pe.

•u ue -;-9 -- 3> 0.4-J yai * 2>:* ai 3>e sal u- >ga: Sè JušS Jaa: ; JeJ -) : 433

59uall.

-al-J Jaa Ale ase & 44° 4' J-J - Jl. Jiu-J : ex-J: 59.al 4° 4-1 --ui : ; 4: 4* -->

S :Ju: ul: , uju e-9 J- 4 J-, -l le J-, -l : By- 4,4 - 4, 83-84 . relas

Je -- e-3; 9:3, & lu.J. J. :- Jl -54 - 1 as- J-U - sas - - 3 :, J: 4 Jl.

ol 4-1.
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3): -Jl.

34°13 4:13- si &, & e-3&- Jasi: Ji: J* 4-ei Jaa: Je y-e u- --> Aale 4. J- J9-, 8,3i u. J 3

1)-- - 4 - J-A bau : - ): 4 : 4-).

54: ; -ujue 1.94 : ii-us sy, e ou: --as;u ua & u: 45 uss lais es-Ju & L:

2)* e : - & -).

- 98 - 4 des : - J es &-a- J - -- J3 J-4 y: J: : ,, -:

1)8l 4 : 9 & S Jai A. J. SS : -).

yl,3'N 4- :

Ju J.J. 9: Ju - le & - : - 35 ° 42 -- - 4 - - 3: 9 &, & su G

-3-3 : - le.

A. S 9 : sub- - 4 - -ae & - - 4 - - - -- - J:

s: - 4 si -S- - suau sl;- 4 : - S di Je SJ. .50 ,, es: de, 9ssu : , e-l.

S3 ->3 : - le J.J.J esi - 3>J as 4:1, J: le J- --> --> -l; J-: * 2> S us

u-l Gus - Sau -S-3; 9: J. sa- - 4° 4 - 4 : & G- J-4 3: y: Ja.

ue-1, -- Jee, -9-Ju-J --U - 8 A-S - -- as- ru sl;- 3° su J-Su

* - & 9 - - - - - -- -- - - - 4 - - - - - - -

j - - 4 - 4 J- 9su- ra, se - se-9 - ul - - 9 - 9 - se-90 - 3 ses

9 , Sy -> Je, 's sekue rais - : :u Ji 54 &ex.

-> - aul ru, al- 96u ss- -->M J9-S sule : 4 -> - 3° 53-l le - y:; 9:

9 - Gua e Ju : --e Aé - - 4 - 4 J**l 9 S 4: sis): , : ,,:u - 9 J

* sua &-Je L°36 eu45& S v -> -usula.Jls &, al --- le 3:6-045& U - J a :

& 4 t-al Gua- -ai. Jadi Jl ,a J- 4, 313 o39’ -al Gua sas AU -S-Jé J; ),33 &, & e-J

1):Ju-Ji Q3> illa.J).

- - 4 - J;-9 : - ; ; ; ;- - 3;-JJ y: 9 B, gu -S su - - - ul ses

G- - - - - 4° 4 - : -- iau : - S-3 : S: -- - 4 - : 98 us:

ua ;u : sas -- -3 ° 9u : ul° 3; 36:14; 9 :

4 -- si J-4us,- S3 & 4 &- J-4 e: tu l° 969. J: 9° :4 - Jl; ru, Je

“tu &Jas 3;- Ju Ja
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Jeuu -S 4: S: ul,- 963 S; 4: 4 : S $ 3>J le J.J. S; 4: *J & &- - us.

J-3 :-al 4 : 4-a-l le J J-> 0 - 492 ai-: -l: sui Aeé Ji u: 3>| le SJ 9:

e: (1) J-l: ul: , Sl le 4-al 3 : --.

4->J Ae.A.Ju: -J 439&

: Us sula & : : , - : ul & suks ures -S- dab :* e4 essies y}} - - 9

4 9u w: s).ail & : 4):

J: --> - - - - 3: - - : - see.

-a: - ; -59 -4 & Gies -: , sual 9 Jai Sisi S: 4-an - Jsi 9 :: - 9

3 - 9 J - J: : , : S - - 4 - - - - - - 4 - 4 u: & e

u 3: 4 -- L° 4 : 4: - ;ra Jsi : Jal La 3> 4. la - J : Jl usul se: si4 --

st, -- sule 3, 4-a usi-S & 2, 4 si.

u. AS u6: -U 9 - 96) La kue.

1 & Ju: el,SJ le-ali - alu-l.

2 - - 4 - 4 u: *

3 u: , 'J- J: : ess- u4 - 4° 4 - 9A.

u:u-l e4 ele y: - 9 - e4 essies ),: - : :) &al ul : J-asal Suji La Gas

* - : Se4 : 4> Mew J59 : - : lee se - - 4 - 4 J- - - -al

* 4 - 4 J- - ku & - si-ese - - - & - J J: - - 4 - 4 J

J-b : A, JJ es u>> -59 - 9 assa : J: J-S & : ra,: : --

J3 - su: - l° : ua i:J -M : 1.2, 5Aeé:

1 :u-J9. u& : --e J9 - 4° 4 - 4 J- Jé Jé 4 : - G - - ol3) U.

J a b: ,sai : su : 9. --> - Jé o: ua - -- : --} el. J- :

J -5 seal u4 - Sl 4 s'J. eu-.

* 4 - J-, -as ku-su : - J J-es & 98 sau- -: 2u-S 33 - 2u- - 9 Jé

1): --->).

- - 4 - 4 J- & 9L - a + 2, su - - - 4 J9 - 14 de, au

- - 4 & J: es - - - 4 - 4 J-, gler, es - - - - - - -

4;- saa - - 3 : si - sua & - - - 4 - 4 Je-u - 4> --6

-8 G- - - - 3: 9ua -el - e J9 - - - 4 - - bA u: 96 -a

u45.
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2 & &-& Jº tº cº - sº “lº tºl-5 4- & Jºe Jº sly; J.a. 95 Jºsé, J. ***, Gº 2.33 ±)-J alº º

<-ly Jú u :Jú 9.S.-J. & Jº -3, a “lº º tºº tº Lºs A*-*-J Jº º ºsº Jº Jº 99- c.

**, *, *, *, *,*.

• 35-0 Jºe A 35 Å i Å 39-all A 53 -a-, }}~ Je 4 Ju- (1)2 - c. 43-4) J3.

3 & Jº Jº 3 tº 4. & Jºe & J.- : *~* Jºº & 2 × & Jº (2)-- cº-e A -- ~

& 45 tº Jºãº º 1-, * & J. & Jº Jº Sºeb& & 9- tº 4-4, 42.5 × < *; k

& J.-, --~~&© 2° S. Jºse-1-yl 4 - 4-e Jº & J.-, 9 & eºs, Jº Jº

J. Jºi. 1-, * * *

23 ºf « » -es sº 4- 4& 9ſ 992 -i > <!-- Al--a 43.4% sº-J -× aſ e-º ºu ºu as J. As

**** * ** * * *-***** - as “...as a 1-, * * * * J.-).

& J. & J-, * * * * *-* -º-ey, 3-, 3-, * ** ~ *, *, **sus v J. J.S.,

J - “A*** **, *, *, *-axis J. 43, 9 & J tºº ºr3 º' -º-J,& 4-3- G -- 4: 4°

Jº 1-, * * ***-es-a - a ſº-ca ºil, ºr “i -ij-, 35 ° 3-2 v 4”, i.e., tº

&a=|s 444 & J A a 45 J.J. ºº sº-J Jºel, A.J. ºs-a -º-; Jº 9-4-3 sºlº al-e Jº 9- cºu) iſ

-º-, K. Sºº, as 24-3 la K. J.-: * * * * Jºi. 9 sº-, -ī-, -, 24 tº -4

-º-J" Jº-Y & 4 tº Jºãº º º Aº ‘J 3.

4; 3 -i-, * & J. & J.-, *, *~* > *-* Jw & 99-, *.*, *-a < *, *-*, *, J.

& Ja 4-4 & Jº Jax tº “s 93.4 lys J. & Sº sº. Sºº 24 tº Jº 9 J, & 3-4; J Jººls

out $ 4-23 as “… *, *, *.eli. 9; 34° 31* > -ºs.

99 tº saw 3539 Jº & 2 × 3 ×ººk v. 4- 4% - 4° à J.- … A #9. J. & Jº Jº 99

jºr Jº Jº J-3) &ails tº 44° & Jºe Ju- ~ V. 93) iſ). 35.

* * * & J.-, *, Jº as* ** 4 J- sº *- : ** **, *Áſ ºval ºr 9 ºus

ºr e Jººl- ºr J& Jºº & P -- 9% (1) ś- “A- A -- “…

<-3; 3 4- tº 99 cel, cº-a as A, (2)(3-3)→ ; *; ie...) 4-5 A Jº,” 23: 3- 9:54, Jº

& Jºe J-2 As a “J” 9 J3 -> * * * Jº S, 2 …* * * Jº-y ºr 3~ **

* ** * * *, * ~* * * * Jº-ys, 9 & ... P. J." as gº tº us sº tº *

sº tº 3 tº ºr ºl, ºx-J - J.3 c. 95% Jail as 99 44; 39-all& Cº. & J & A" = <! -ºs)

sºlº-, * * *~ **~*, +,& tºº ea. J. & 95% was 99.

*4.1° o;is --> 4.1° & J.” & J;-) •,•u * 3) J3 cºas, cºus 454-9 tea. Suz -** U-ºw e^* J4% :J;3||

-* * *-ſ Jº Jºº-º-, * * * * Jº-yº” - suº 44, cºal ºr P J Sºº
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e -, ºli ea º cºse gessº, gl Jº º ºsº - e º - º J;- º - (1) º

Jé oè az, ea-Js e le e, se lº sa eis -a-le - sebº e bes - , ºss-ses- e lº

-esº le ele, esi, a essº ea e - ea -, se ºg . Se ea ss Sº - ea os -

sºs- se e se i gº º se o g e - se sº esº, era la J - e

e, sº -la

Se il Lº

º sºleº e sºlº i 3 - A º º e- e' a -a- sa se e se º le sº ºa º se

1)° 5, 9 e sai).

4, il gºl

52º 3 e 3,5- 4, ºs:

1 e - -- A, ºrº - - - - - - º - º se gº gº º se si oss o

º - e si è e Jº »S« - -eº ºss.

2 Jiº ºssº Seal è tra Jº J-º 4- 4- ºaº A - -, e º - si e' sº se si oss et

» sº- sº 93- 5 - - º -k.

S & º º Jº - -e e º le rºbºs-b J se si e basi- e sºle e º º º al cºstº

3 rete e si oi -ºs- e le e-alla- sb - ea º e- Sas -S e Lea º se si ossº ol,

4 º 5 eº-Jº SS al lº slal tesº le suº- as - e º e 5 s ti º 5, oss di

is-Jº e º se sº esiliº a -slº e ºi -, e º le sa e-all.

5 e 3, e lº slal -ºs- es -, sº Js e 4-3 e esº Jsi sas e º º S- S e Leº - si oss º

- e º - sia essº si e - Js e, si

e lei º, --S ce e lº sº oss dº».

- e º - sºlº e se

se º A e 3 e -a - Js 4, ai - e Jas e al -, e º le 5, otti- il S Jº- e- eb

e º al - e sºlº se ea º eº º tesº e ºbs- º alle ea 4, e - e sº -,

se-e –sº º se lº è o & sa se le ese: Si ai 4, es S e - ce Jia , sare

sos ai sº e ai Seº e 4 º e-- -S ce - Ji e, essi si º,
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S : - ;- 9 - - - 9 - AA, AA ut- 44 - - - - - 44 - J:

S : ,sa-& As:J J-4 ul° 9' al se- Jad eus 4: Si A Sie J (-,- s) ul: : - &

0) (1)4.1° J4. JJ- J 2u-' -19 oA-9 'A' - 2u-.

Sul,- 9s: Aé -isu As 4 S- se- : - S. su : 3> s,-. Jadi 9 e S Ja. S 44° 33

4. 4; S - 4 : 4° :3-4 - Jl.

4:/ J' 4: J' sb.

Aas - - 4 - 4 : 44 - ars & : J58 - - - 4 - 4 : - 9 -:

4: Jadi La J-> s,-S Jaa da- -- 59.a 95%u u4 J- 4* 3> Ss - - 4 Ja’ 4:

4 saue Geuses & : : ea J- 9 &- - --- - - - - - 4 - J-A.

- J-es & e - S: - - 4: [41-G-SI,:1: 4 : - 4: eos- J-u:

[- 59-e e -ui ua J-* [33:-as.

J> ial: S3 Jlsi Su Jawa J-e: 4-U 93Su Al ul° “--> Aale 4. J- J9-, J-4° Je 533-34 -6 ×S 2.183

328 si -49 2lues -gua alue 52uj6* 3>u; J. J. & Si A-S - - 3° 9'5S 4; 9 e :

J: ;-3 :ua.J :J A- 3 -es,i.J es.al aul.

* 4 J- - - 4 - - - 4 - -- - - - - - - 4 - - & :us

t;u & Ass -&

JP: J;. N JušJ-3) &i --> Aale 4. J- J9-, J-4° Je 4a-r ja SuJ JUS Aié &Lil &- 3. |44 -: J. J-3

-- 9L - - - J: : - ; -- - -- - - - - - - - - - 4 :

1)--> -a: e: --> -e: 33l.) J.: B-l: 4.a: JLi' 33l.) J. J-u! Jal --> Aale 4. J- Aj9- 4a, J)

ru e:- Ju- 3-2 & 4ue - Jé usul-’ saa ue- Ai G- S: ,- - ->:ua J:

-- - 4 - : - : - - 4 - : 98 S & e- - - - 98 ole- 9u

e- : : e :- J. 9: : , -! J- - - - 3.

9u eu J;- G - : ---S : Saeu sia : -a-l A. Sud eui -š- 9 :Aeus.

- - - -,- : --e J9- : *J & J- - - - 4 - 4 J- Jé Jess,4 - 3 A sa,

-es eju ssu-l 9: Jé ou- u, 96ws 9: : u: -j & & 99 ee & & Buse si : *

•5-Jl.

* 1> - as- 9 Jan, 2, 4 ok Jé- - 4 - 4 J- G - - - 3 : 4 sa:

ure B- 9 Su-3 : , : -) sual 9 -S-3 a: Sesuai e,- uas-k.

ual-l lal°. Ju-, 24A u:> J>- 3° 5.0 4,4 × 23 (3,35,-J 34°uil J -el° 5,ual &->J gua :
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1) : 5 - s,-Su).

ies,i.J 59.au e-9. 958u 4. Blu-l : 4 J-a, 9 &- 9-S sual essa Jéus iae -je :u Jés.

& -J 9: -13 & - J 4- -S- - - 958 rus sebu4 - J J>A. S J-uills &),: 4 Jr. A. J. Alié

52uju Gu : u: * 52% se -- 32°34, - Aal es-l.

J-l 4 ° -- -- - 4 - J-A : * - 9-8 - - 9L - -

u. A&s --> -le 4 - J-A 4 -- - - 3 sual Jae Jé 913 - 494, 4-al -

ol.(1).uius.

* 4 - : 98 - : : e4 e- 9-- sew • G- - 9 & 2 se - - 4, :J#

e easi.J 23-3 & 4la: : --9.

& - - 4 - 4 9° ua ase, -954 ->s- Je, es Gu-- G ->s-, ->, ''< Las

&su-is su-la, ya: 4- & 9é- - 4 - 4 su 9 u: & - & : - - -

Luas su-l : - , Assi - el-ju se- 963° su-is Je, k9- - 3 - &- - - ->

su-l & rel: - As-S & B A Jur, SS u : - 96- se.U - 4-s, -- deal.

s)- & ia-J J' °3la-3 •ael 3-4 J. ú: 4-2l; 4-2.J. J. A. L. •: ieuse-Ju su-J --> Ale 4. J- 4:

se.U - es. U-- Je:u4 -: 9° Les 2: ua, & su :- 9 ejual -- le rai -u.J

•le & raw - - - - --.

- - - 4 - : : , 4-a, J- - - - 4 - - - - - - - - - 9 Aa

res -S & J- 9: Je* 4 - - - - - - 4 :- -- - - - - - u:

s: :-Li. - : - - 4 : Ji - - - - - - - 4 : - - - 96 su - :

Li 9 A -s, Li - uj- 4 s: S : 3,3-J 944 -: ul :Bus 4-e14-l° 4-53 J5 J3 &a 96 -

s: rea: 919 - Jl. S-3 ol - 9 u: Ui Jui s>l L: se4 9 ul° 44.

9 -- u. JS3 u&:Ju: • :J* --> Ale 4. J- J- •aui ul° c9,: •-4°5. &i 38,53 relasi J* Aji 09: 1:\53

*3JS 3,3-J ola es; e use us “el-e 4: 4, Ja:

:J eu->l usul el-K :Jus u:- A Ju84.

- - 4 - 4 : 44 - - - 4 - 4 :9- J su - A 4ul 4 :ua - au

: JA - - 4 - J 244 9 ge: (1): as- Jé : Ji-- - - J.

4 - Gael Je 4 J-- 9 Jé J-A & J-4 e6- : -eu.J 9 45 - 9 J Jis 4: ua, le Ju

*s-as 2-as - a +- Jie & A, as- 8, 9 & 9. A, as- J.

u:- S. Aleu-- su -- Us-J 4-6 ule &J & ue-4e &J & A-ali La J- - - al

- - 4 - 4 & 99 euas A&M J9- 4 u: sus 2,8 -- Jal - - 4

ue >s- 9 J. J.4 eus 4- e :u : 4 e : : e-a u: 4 4; 4: 4-4 -
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*** *** - sº tº sº. 4 x-, * * ** * * ** **, *.

92. A 24 J-2 tº a Jº: “tº º 1-, * * * * J-, 4% sºlº & 99-, 4-e Jº is

u os; ºr 3 ºu.a. J. e. e. el J.S. 94-al J 4, 9 º'la- ºr Je Sºle cºlº 3& saw tº cº- “5 tº

--, * * * & J.-, º A 2-8 ºr 4--aſ dº º ºx! sºlº waſ Jºe —- J-4.

i-J ex J.S. 913S) (;

Jº Jº Jº evºl J.-- *| 45 tº ex -la/ 35 Jº 44; 3 º' cº -º-º: sºlº ºr cºls ºº & Aſ wis

sº gº tº slº -524. A 9-e Sºº -es K - 1-, * * * * J.-, *.

4- 3 -º cºl 3295 (~.

* * *~~< *-* A 1-, * * * * J.-) & “” & 2 × 2 × 3 × < * *

S. J. S & 4, 24-a) & sº Jesus º- (ºs) + 2*, * > Jººs & e-2 - 4 J.J. º.

1)4-, * (*~ 9, 4-3 (4 Jº S 34-5) tº -35 -- 3: Jºã).

4-3 ra. A waſ 35-e 24x (3 :

J3-, 4° 4° ºx! tº 99 sºlº gº tº º A & Jº eſcº 4° ea- (2)4-, 24. A tº c. Jº is

4-9 tº S. Ail, 2-, *, *, *, 34-9 --> S > * * * * **, *, *, *, *, * * **

stºl 4-Jº Jº Jºe. Sº rºle -āl-e Jºel J. &A" ºr a- S -º- 44 ° 4 J3 °4° 35 wº.

ºf A * **-a Jew Sº “249-93 - --, * * * * * * * ****

•le &l, “4-3* & J.” & J;-).

--, * * * * Jº-, *, *, *, *, Je.

1 *-* * * * & J.-, *, *, *aſ cºlº sº sº. J.- : *- :-}

ºil - elis &º uſed sº & Jai Jº 991,i … A J as “a v (1802) → **as & Jº

* c < *, *, Jº ‘see -45 -3 & 2 see J& A- cºlz. A* :Jº ‘cºz A ; ; ;*

5*, *, * ~* :Jº e- “. Jº $3°2' = <-3 ºil).Jº's 35-a! A G-3 we's sº 9 J3 el” sº 3Li:

** sº tº 3°4 Al

359) J3 sea!' … J.A. sº Jº" --> 33° J33-13 tº tº 3 31,i ** A Jºi. *~ *- :J.- Jú.

stºl & “” dº tºº & Sui- 9% ºxi, < Jºel, Jºãº º –-a < *; J –3.

Ji, 2- ºrax as tº * * **, K*-a di º ºs ºf J. … * * * * * * Jºaº

Ja's 28 A Jº & “-,* ** ** * ** * *~***** **

-3. As sº ºz.) tiſſ- “... S. J. ºs º ºsº- a 3 -ºc Jeº J.J. 4 - 93% of 93*.*.*&

** *a*, J.J. 4- 34-9 J& 93% of 95° 3.5 -º- + aya. A vºl J.-S. aegi).
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* Kº ; “Gº ºut… K. S. J.J. sas. Jeº J.J.” & “-,* : *i-sa- “S-1a: S Bºls

as tºº ºleºla) •* ** ~~~) tº 2-9 tº * * * ~ *-Ji- ºr 4- als

Jº J. J. S 54, Jaºua & Lias .3Lil' ºr 4x steal ill-5 slº) ia, J A* Jºel e-jaya. Jº-J was

**) J- bass -13-a < *g/ .349 is cº, A S3 ºwl.

23-, * * * *** *

3.22 × 4- “lsº S 429 –3,” as 95% :Ol; Jº J. ,< *-ū i.e. cº -ºu º ºx! *SeS) :-ºs A sº

35.2/ cº sº -33 Jºjº J-º!" &; Jº" <i> |<= <!-J).

** * * *- :-} ºr J. G-lº - * * 9% J.J. & 23 jº) J-ºk' 3-4 zºº $4 e-3

tº 2:53 A.J-J & J. P. & Jºe 45 tº J3 said tºº ºld Li, *, *.

<---S J 25 ° 44- 4.3%& 3 Já, -aš º ºſe &l, J 3% ºxº 33° 323-1945 °3, 4} & Jº A -Kiš.

ºš, t-liſ A & cº. & 2 s; J-Kº ; ºil 35% - 32); %S as a sº-Ja sºld ºv,

J4%).)49;ra. -3ü; alsº 353 Jº |*3 ‘cºlºrail S-axis cºil)&“- *~.

*~** * * ** * * *** ***Lº Ja- - - - c, čº Ja-- 28 as :-}

-a, -a < *, *, Jež-a- -3; 34-3 J42.

*5-all •ly * * !!'Aix-a- -3% <as 333 & J3 was <<!"*J-*CA *** * :-2-93 3:- us; Jew… was

“K”, “eº & “... J. Jews º-sºº A.

Jºe Jr.) & 2, 3 4-4 ºil all ºut 4.1% **, Sl &ly 1945 aea, c, -º-3 & 49*. c.40 º- c. & J.'s

“G” S. 4--aſ tº S, x-, **

*A* 94 as “J.J.-- "rº is ess Jº Kººk, A & 4 o'el.

93.3) A-al) J33 tº ºlla J.)

* -li, º, ºil, lºw ºval 2 + 3 + · A sº-Jax -a-...-: * * * * J.-, ºr *

Öº J. J34) Jºãº • *ſ Jº ***** Jº 4. 3-9 <ssuá) 944. zº-S J. cuºla) -**cºal-J) J) &sual

sº*** *-*.*.

*** *º à--a -ala- 433 3.2-2J's 43-J) Jº *45-S alsº Jº-e Jº 4×- Ölza, S 4539 J.--all &# 9) :S,

* * * * * *** *- : ***, *, *,* Jºe S. Jºãº 44, S - 2-e Jº 9 tº

JSA-SG 3.2-J) J. 4-S- A-L3 ºl-3.

Jºãº º cº- ºr A * * **S J - 3 & 4 -,* ~ ** ~ Jaſº Jº 9.
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eul 50 a ed 3.Lº Jél oi ce º sº) es- e sº e se Vº2.

--– º, Jº A -º- º è e si e ce º se lº sa e se - ce º se, º º Jºe

º si sºlº º il J-S sº - e li e ce lº - si sa, º es le cºse - e-le-S si

ce - e º gº º - e Jº e sº - e º - Jº-y eº si ºsi.

e-3 5-3 5- 8- A Jºa -sº- º Jia e, se sºlº sºlº sbee e sºleº-all Jsº º º

sb sa-S è S 3 Sl –alº -e- º –º, e - re- e se essº si sa- si è J, eS - e sº

3 - º zºº iº sb -S Laal e lº sb e aa cº i s ºs ºl, º il gas e il suºlº º, -al

1)--e e 2, si è sºlº e lº sº e zi, gb).

A sºlº sºlº sessº se lº sº - e - ºssº º se si ºsº sºlº sbee e ai sº a Jsº º ºb

a -.

ei le rai - si lº sº, sºlº le dº Sºl, iº –sº.

i- erº º gl usº º º, ºbo è -, º, e-S -ass.

Jsi cº Jssº, Jgiº e lº Jº 3 º Jº- º,

100 sºlce , e, se si se, o - e cºs -Se es-le- ossº osi º gº gº (il

es. Sº si e sº - e lº zºº- e sº º sei º se eu te º se - º º

& S cº.

-º sº -S e A-el, osses e Ae e g -º sº - e gli « º le s º Ji-y Jº (

1)»osº, e se i gee).

1) - º - essº cºl e sº essº - e le sue ºsi (s)

Jºiº ce:

- -, e º le sºle º esºs ºsº bis e ºrgº - J- º - sebl ogs e J- old

- º reb oi e º J-S e lº os -, e lº sº se e la SS - º, le s ...e lºs - Si è ce

Jsi º sº, Jgiº e - º sº gºº gºl reb ºs º, essi e

Leº e 4, Jºse, bºeº se sº - e lº º, se º le Jº-, g. - - o (

resº º se, al sº -; º Ji-Sbb sºlº a º se, º, se si rese essº sagº gº, Jºe

1) Sº yºl º sºs ºssº º ºbel e si oss 4).

Sº ce - e si risº e º e- e sº va ºra - J-º se e ce º e- e- e º

º -; è e: e º, se
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>& Jé --> 4.1° 4. J- : oS -&b : ku-Sé de J-u: * us “J-uil -- sb --> i 3 - (:

* -- su : 09:M...<.

ril Al Jé:

9 - 4 Ja: we Iel 6-: 4,- ue & 2, 4,4 4 wi : , S- :-si S: Jé 3 e-al 9

- 9 & 2, 9b - - 4 - 4 J- G - 2- 9 stau - - 4 - - - - 9:

- ess, J 4-a' u: , -a: és,4; 3:-a' - : - J5 - Js : - 4 ke- 3 & AS ue

J. J. - - - - J saau- - - - - - 4 - - - - - - - - - 3° :

ia u: :us, 4-an u-l us “,- was 4° 4: - - 4 - - -8 - 96 : 9 A --!

*i: , : - bal; sua- - -J: , : “swa- - - 4 - - - - - 2 -4

J: 2,5 s. 4:31, ola , 4-an ue 96 3 Jul J3: : * sa, Ass - &9 - 4-e u: :eua.

93- su seju 9:4-9 Jail: 52u; ->> & 99u:*4>,' 9: : - - 3-l; esai - - -

J: A : u: - - 4 - 4 J- Jé esisi. Ss e-l es-e S: b, - 41 - 4 - - -

93-3 - G 3 : S gu-a’ 4:

- - 4 - - - - 9: si:u-l.

4- - - 99° 9' gul.

ue - 4 - & & - &9 -4.

•- A.J. J. S. J. Ji: "s rasi 4° 3: A &9 &U.

& - 3 - asJu -,: J- A,i lue & 2,: siu -3 e aau USas aju 4.le J.S 4, 33& 9 J--J

o-eui- --> 4-95 &-3 4 -3 41;-l: Jeéi 34aut. 3 --> Aale 4. J-J 43) J. Ju; J;k Je e-6° >l.

ul° 4>> ol: &: 4->J A) ial ola Jes J- 4-4: Ju: -é 9: Jaju u: 34aut. 3 J-9 J: 294-59.

9 - es- - 45 & : * ua ges - - - - 4 - - 3 : 1 - &9 --

Jeu: uju uk 4: 104: Jäu 4: el: Su. |Aa Ja. Az-15 Ju:- &: & Gal Je -> - 9 Ju- &:

J: - ril & J- 4: (1)<9 A ->,4 :& G- 4 J--> -w Ga' S -sla-Ju-J ->al

Suj: Ja's &- el-al.

•-& 4:

*:9**4: 3 : 4-a, J; -s, ** -- ~} } - ol.

J3i J: J Se- 4: , 4 Ji: , ; 3 - au) 4.94 & As:

&34-u •lal Jal -b Ail° :4-J Au: * J 3 &:, Al2;. Ju-J J' Jasul au} (i.e-al J: Az- s) AJú Ai:

“La G -- su : Jè (9,2u :) Jé - 34- 2 Ja. 9: s>|4: ; (4-a) & s) - Jsi.

•S- su. u: Ss e-l Ss - S3 u: - - 3 - 4-8 J: : -3.
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º º º º Jº- --- Jesi gl ºre -, º è es e º sºlº se, al sºlº, º è Jºse

-ºs-S è Sº - e º elº, e - il glº º, e º cºse si e' s al Jsº os e re- º lº sl -,

1)» Sal - si ,il & Jº - Si e' cº-S - si e Jº).

- e lº sº e eS –ese - si era Jºs ei GeoS -SD S elº, e se si es º - Jº

e-- e sgº, S, º e- e º º, se a Jºs º º º sºlº º ce º se, º º º

- si ºss e gºl e º sitº º 3- 3 -al Jºl - os ci sei a º ai - aded -si i sºli

ses - 5 -si gl,

e º reale e gli scuºle, iº di Jº e il Gie a; gl e ,º glºbali di esse sºlº -siº Jyºl

e lei si sa - A º al Jsi --.

A Jsi -a-s: º si º - º Jº ai -al Jsi ze-S sa gº º - sei - se si e 3 eurº

1) e alle e-, Jgº S elº, 50 s; i SI sei º ae)

J- - - - - Jº- e º A e -si le ºssº sºlº gº º - - Jº -

ei e º al Jº e ai sei o se sº -.

dº -- e lº sº - oè a- -S si sa cºl sºlº se -si sa -al ssº - Jssº cºl

i-e gº º -s - Jas e º º A ed essi e Jºe- « -- -al J, o le e- º

º º º - ea ºº sº -, e º - º º è Jºº - ea e -, e º - º, o

1)»&u Jiis as - ºs).

e; -, e º A e la S Ss-, -S sas - gli eg J- e º oè le e-, º - e si elis e

2)»SS - ess e, º Jº sº e le teel cº e- Ja- S3 da-, tº - al crº olº- Su- sº el & º S3 cº, è & su e, lo

i-S o Jsi o ele -, ceº e al Jbs e A Sº sº oi e la S, º –ia - º rºssi º º il Jie

& é - 9 - Si è º e- 3, e 3 se e le s ... e - a e, se e º al Jsº - eas Ses

resº, e lº – S3 Sa-lº -, a º lº le d s e sºlº, º- si ºss-º-al Jº e re-º

esº ce g e-º a le d sº Leº e º Jgºl 3liº gºº a e- d -º sº glai- cº sº a e al cS58 ei 19-a-3

essº º, se gº º Jºº cessº - e ºrº e - sº - e se -º e º

ol» Su -.

ele º, se, ºra a -5 e -si e ce º si º º Jº A º º sº - e Jº.

º; e º sraº - º se sºlº se Jsº º º al -sº oleºs e

ele ,as easy sºlº - se si cºyº -egº , º - e º - º Jº-, º

-, ſu
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Jsi J-4 - - - J- Las Gue, - :ue Ages --S J: - le JJ - A :

A & J; 9é: - - - - 4 - 4 J-, -- Je: A - - - 4 & 9k :

-uš ->>S -, Jv ->>S JS2 - - 3 Jss u4 -- ua J. A. U-e 3l 9use : , es

JSJ 4a sJ Jsi 3: 4-J3&.

e ea: * sal: as 4-al 42 - : -!> -usQu 4-0 di le J. Lu 9: Sué A3 xi- - -ia.

Jws 4: 4 ora, es-, -S “J- : - Sua al: 4 - 9 -, -eşu Sua al: :

J:1.32ue 4.a- -95°& y5&- i: J: oS “-->.

Al J - - ua J: e-5 susu - J e-Jus, (1) :- 2,4 & Jé.

4: eulu ->& 96 keju ola l: : - ; ; ; ; sul-J su -->J rai, 4-a' ->> ue: :ul

* wi - wa: Su-14- - 3 - 4° 4 - 4 J- Jé su 9 - Bé : 0 - le

ulx (1) wal Jé u5 S 93-6 ru : 2u: , : U -- le J9-> -->J 3 e -els JS2 4: Aé

**& - - 4 - : a-, -ei, Sle-9 susu - al-J- - - : --

9 -ab al-J J- 4 : Ael: , eslas e-J ase S -ab al-J& ru -->J 9 as- J A- :

9ua Juru 9- - - 30 - - - - 4 - - - - - 4 - - - 9év :, e

B- : J. Jiu- - - - - 4 : 4 : 4- 9 Jºe - : Ji. e

ol - 93las 33G u 3 e -->Jl.

U>>) A33 Po se>l 4-0 &-al, J. Ju-J J9-a- se>u Jxi : 45 Jé u: Xie.A.JK : Alae -je &-J Juá

J:* J*;: 3.Lal, á39-J Al- J* --> Aale 4. J- 4 J9-) J° 59) - 23: 4-5) áil- J5 sa. -->J Qu Jsil: (4.1°

Jú --:

>1)>su: & si ul 4 : : -9×: *).

suil-J sS3 e 390 : 2, 5.ual,u :9-J -4.23 & si.

J-s- -- : - - - - - - - 2: es : - - - - 4 - J-A J-ui

J-S J' y,: u.5 euil-J >l,3i dl:-S L-13 J-0- sul-J lai J' PSUls JS Su 56-Jl.

- - 4 - 45 -- : - ; -s.

91)>>>:A s' ce:4: J* Jalu 13-3).

96 - u: -S 95 % * JJ S Ja-a- : - -- - - - - - G - -- - Jsil:

Aa! sasi -alaa": 4- Jl° 4âlaes -- : Jl° Jal Jl Eu-l -j.

si ul°4 - - - - - - J9- u: 98 JJ X. Jiu- -el, - 4-an ide- 2-3 g ai:

-- - - 4 : 54 - B- - - 3 Jau,4 -->: -se: -> du --Su -- isu
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4-1 & - - - si 4- 3° 4' -- J.: sas -- Je Guil & Ai as .sul-Jl.

4: : - Jal 3 °3- JS3 390 g seu:u ×u -- 3 :ual, sul>J - J. Jes.

* 4 - : 9° 4 - - - - 4 - - - - - - - $ 9 ke- --e: 9 J: :- -

4:, J 4 iau sul-J - Jar : : , :e'S : ...ui 4- Ja: : -) A3 --3.

& : : 4 : - - - e-S & 4 - - 3° 4' - - 8°-v u ses
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1 º iº - Jua! - -sº - ed iº º Jºel -3, - Al tea - e se -e i - i cºl

e US e e-aseS us , º, se le S 2 (1) -i- e, al suasºl.

3 º il steel 8 -29° J-eS sº ie. :cº t- sº e-S.

4 le Ja erº è a J-e S - ea- e leale e, Jº (2) se lº esal ea º Jº - - -, cºl e-S.

º ea o solº lºrº ea -º le Ja - e J-e º os - e,

i-, sºlº gl e 3,il is - Jas - e lº si

1 º J-s º cººl e Jº S º aerº- sº -e º se -, se sº - si e' gº gº.

S, S º 3 e –ale iº, asl e Ji Su º d Le soa -, º le sºgl sº essº º ºbe SS -- Sè

2 e-, e º A essº e se le sue sºle e, e

AS e te º JS3 ed iº - JS è è s-S e iº sº sºlº « :º)- cº e, si sa, è lº slº d e ºsº e lº cº .

a - e º elus erº º e si è sºlºº ce - esº e, allº SSUe) sº Real ºs sº ea e ed iº ci 93, è

-sea- - oº - e a- º si os - e º A e º J;-) o sas e A-- - - - -

º ea JS, sia S a -, e º A e - sassag - º

sag - Sei e S -, le s ... e º J;-, o - e se si sa º asse

3 -S e s è s J-as ºsº il gºl e e-less - e-e sº - e iea ai -a-. Sºl

º -al- cº - è)9 sº:

11), SI La »-s is beas S, º ce º se, e- e Jº).

2 - e-,e - - - º se, ea º se si resº e si e se º se es e Jº

2) - Si è "ral).

3 re e ºzº è3; -ºº la Sla, ceº ca è SS 15, dº- - e sº e --- : Jé se ce

a è J-ae º; º lº Le crº º a ºl:Jº, e- cº.

S! ºss S º e- è gi e Jº - essº ea - e º º eº sºle -al-leº º - e º º gl

ie-b - Jsi gº gº - e Js e e- ai sºla as º - cº-S sas - ea º le

cºal –a- 3 e ce -sº.

4-3:
- e

-e le e-º sº sºlº se sia il sas º ºssi -, ai gº º - ºi- -e e-3 e

Suº is º Jé - e lº las- iº e su ce l - ea l.
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-, erº è J-elº erº iº - e ºrºlº iº e Jº ci -º-b (1)s). cº è lº S - Jº

as-a- 3 es- SS sl;- teº esº Jº º sº sta-.

tal Jé9:

iea - ea- e º Jasº » S eº- sºlº « sº a vºce ea Js Sº« e, si sa- è ºsº ºbs

Sé al Suo ae. JS, teº is se :Ji is gºsa - ºssia: essa- si era teº»iº e ea Js «ºsº,

J5« si º, lº sa e lº coesie -e ea sºli sed ºl - oº sas AS & J eS orº e ºss

1)ee S, e- 3 a 1 e al J-2 S, ea e vºce ea).

- 4 el ea Jº »sº ea - « e Jsº e iº Jº - (1)e si è isº ei - Jºs sº - si è

º zºli - e stº S3 cº-i- sé zii- -e zoº - -S º! - sé & rºll.

ce - e iº sº - º! Leº e iº sº eai e S o 5 G-i-º º ºsiº al J- sº sº lº Jº;

dei Ss - il

sºlº - ea" - º -la

º –sº e-º e el seiº, ciº- sce, e cºsti e il sºle e 3,4- Jsi º gl –sº º

1 - º - se e S.

o, e -8 e - a º - Jºaº

iSeal ea casº le zl si isl - l us –ale ea e usa-.

1) i sei º da ots, discº -, è –º-S ed è sta- e sºlº)

ssº - gºl, è essa ea sºs- ea ocea ea º Jº (2)su S - A - 3 - 3 e ce -,

º 3é a J -all- Vº3 e9-e.

2 - s,slal º; cºl:

sº - e le 23 e 4 o 8 - e º - º Jº-, e º solº º eº - e Jºe A e Jº º

iea - ce º e, se ce se -s -º le os - se - ossº e -3 e se ce l as -

e sºs - e º S, ed essº e se ce º º vi - ol, º - es- e sº - Jº ºsº e, sº

sé il 4 J il sºlº osu è glº ed e-lº.

3 gºl e Sl:

a e iº li ai ce SS Le, e è Jº -:
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ce & sº) º e iº ce 4! a Lº sº e ucused i suºl è Jº us e - si º crº sº dia- 4,5 elº cºe S9.

1) º gl sai es 3 sai - ºla e º il deal - ci - ea 413).

4 ºS-Jla e Cr! al e Sl:

iedº iº, e º lº ea gl -iº sº - e º - Jº-, se º se - e Jº e si e' º, -

º i us A-SS -I g t-u teº iº, se ae.º a 3 º.

sºsº e seriº e il rºssº e Sº sºlº e ea º -i e º e-3 º 5 ae S,

e- d -4-) º3 ºra -º a crº sºrº sºlº cº-º cºlº ges, sº al-Slº ges- al-S3.

5 Sul gºl cºl lased e-Sl:

ºssº S. J et º e- ea- e-ºgº -º- e º sºlº le a . (1)sº e-gº - A Jºs -

ea- -, sº as Sº sºlº - sº a º al J- ea-s as Jeu º sºbs ai- J-lº

ºis ea - «: se Jºº oº e -4) e sº e reº le : la Jº iº usua. S9 e º tote e la il ese ea

sé il 5 e gl eº e coi te li re ei 3 - –ale e teºli - ei 13.

6 s S e Sºl,

4;-, e º - e º è osº º eas sas ea ocea e (2)--" - º è sºlº è Jº ai

;- A ssº 4, o si e º a-s . º -a - esse - º, os e SS, ea - ºssº - e º le

A e lº ossº º se S, sºs- JºS e sº -ºs, Jº, sºlº se le ass e J- º cs - e zº

J-ece -, e º ost- - - - Jººs e lº è º J- º -, e º A e il SS a - 2, e cº

-le º e º -o: º d - e º º os ºleºs » e J-e e º º le os - - - ce oa e Jºs » e

i- iº, lº erºl J, e –ale - , viea da JS3« -S i-ael J-- Jesºlº e Jº o gl -9.

7 sysz cºl e-Sl:

slºgº e le gºl -sº se lº erº e ai “gi - ea - è -ºsº e º cs e Jº e se ea Jº -

ob e Jº e ºssia bis, ºs –a- se osº e le gºl - se S, erº –sº S, e al 9º eai

º-as oLi - º sº e -se º e, se sº iº - e º Jºs, essi sa, J-eº ai- gº os

- e iº º - e sº e º, ea Jºe e sº essº Jºe - e º - º J;-) º e

oa è rºsº e º eº - e Jº -, sº b2 º 4- 2- S, ºrº e ai Seº- e º esº

1) ois deal e Jiº slº).

8 a º legali - e º e-S.

ºsi (2) »e 23-49 al S. Ae si e il gas è ea -3, -

-ºsº e le 3 e 3 , º - -e e º le sº as º es - e se - J et º e-e- se e Jº

sº: ci- teº Al - i toºl, è lis sº -º d sº) il-all as º SS e e US sº sei º teº caº è SS
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9 s: au SI:
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10 Jal au Sl:

ue & - 4 J- 4 J-14 & -- te: Gu Ju e : J:* eu 4: se4 - 4:
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11 :u,SJ au}l:

1):)-U 4-- Jé -):

yáe.A. J5& J---> 4-u: &as: 4 - 3 (49-u43 .A-13 iau-si 4-> Ja3 j- Jua* Je J-> se* J5 Xie.A.J

Je3.as-J atal 9 ×09-2.

12 A3,} au}l:

4-4 - J-el SS (-)- sies JG Vela e4 - - J; ue (2) uju ru; uas le -- J Jé --

Sl re-le au:u ase-aliguay: Jw Jés dewi - -al 59.2 : - Al Jés - ->> es-J e4 -!>

eux eu: ->J as-S || +-i: ; 9 | ... Jue & 46 -- u4 J-e sur-Seual ul: & es sue

*9-Jl. J: ; Jl.

J -->: : - S3 as Jsa - J Ba J. J. Bass - - - - 9s: sula: : , : :

j: 4us J: 4.) 13:3 - Je •-4-3 --!>| 53 J' JS1 & -3 •a,54. Jala SMé .ua •aui. J* 896 ge Al-Jl:

JLi! J* --!>:

* Besa : - - - -u: : 2, 9ua es & 2, 4 9 - 4 : - xi - Jé.

G- ase - 4 9; se S - au:u asea jua: Jè : 4 : se4 se-J:1- - - - 3°

J:1.4:\e)

luas sae, G- ase: : --> : -e J. .4 ol3.2) : 19-a:*:ua, <!-l le Ju u's -e Se

Aale yu: N :-e iaui 3l e-al Ala-l u: 4->J e...) *9,- 4:.

2) USB - G ->J keu e USSl;

1 -- 4 - - ->-3 : - - - 41 - 4 - 4 J- Jé Jé è ë -, - 44° 9 x, ge
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9 - 4 J-> , ,533 ays 4° 96 - - ->-3 : - gas su ra,: & Jai 9 : 0 - 4 J- G -!>

9 -3 e sa: :e, ti, si ×- - 45° :4-u A -- J' s-J Jé (1)>s- •a,5si 9 Jai 9 :

ol.4-4es & -J J-el: -!> ->Jl.

2 J*> -s Sus 0,-i Al Qu5 A. g-é L: J-l J*& :-3 Aale 4. J- 4 J,-) Jú Jú ue 4 Jre) 3: s' J°9

•a,53 J. Jai: Y A. J- s.U. 35si J°3 Sass): Aula 4 g-é &- - J- J.: u: •as-le- Jai. S 4. J

2) u:).

3 J- - 4 9é* 4 J- - - - - - - 4 - 4 J- Jé Jé & :- - 3°

•ays & ai. 9 : & ra, Jessy - 9és- 4 J- - - - - - - - 9 Jai 9 × 9 ras

1)Wu:).

4 - - - - - - 4 964 -et: - - - - 4 - 4 J- Jé Jé* 4 :- &

2)9u: •a,5si J. Ja: : 4a: J' y5si J*9 9))9 Ale Q& 4 g-é t- J- J°3 u: •as-le- Ja:).

5 - 9 × : - - - - - -- - - - 4 - 4 J- Jé -é è ë -, -e ge

3)> : , -J9- J- - - - 4 - Je, -s).

* J-6-23 Juas sasa, - al-As disi - : - ja-, -8 J-- - 4 - 4e

- us, U , si:, > si ×- - - - - - e4ls &- e4 -> -: ---S.

& -.0 ul- J-U J' Lai & * J- si 24-4-4- J*& J*3.

gua, sul-J - - Sale& Ju: *-& 4u oses-l° 4-a, 4A- - - 4e 4. J-e : , u43&

&4 a;- sau-a, 4A- :- : - - 4 - : 3 - - - 3 - , A-, -e.

J -> U- Jé u5 %-4-44 4. Glas XA-& --> 4.1° 4 - e su-s &- J8 -.0 us; 9:u :

4-al SS ua- as #sau e4 e ×euk 4, J- s,- sls, 9sia e4 -& es, e ºu :

Assa ×sau euk 3%; La& Js &sau Sie, e4 es-ai - View J. Ax res esia :

& - xi - as: 59-e le & eui euills 4-ali ue.

* e-et-- : -- : si susu - -: - - 4 - 4, e-s.

*l3.J -- Jeju, sula) : 4-al 4 sur u453 - 4° 4 J-e J - Q3l 4-3 - 4-al ->

4- J- J*&:43i. --> Aale 4. J- 4. J9-) J* 33'N lsi-i 433 “--> Aale 4. J- J- 4- J 3 4-u: - & -.0

- - 4 - - - - - -J& Jera suk a > -- - a;- - -

-6 * 2>, 34 - J- La u, - - -a) --> -alas Jes-as- ele 3: 949.2 e4 J5& --> ul:

ue & - & 2, seu, Aa u, - - - 4° 4 - 4 Ju 2-ase S, su-> 4> tew J:

- - - 4 - & Si A 4: - - 4 - **, ss - - - - - -- 9 Jé-s

4-3 -J e-U :-e -: Las 2, U-l°.

La sel x2, x , , , , -e & - &B, x2, x - - - - - - 3 (1): : ,
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J. L 4:19;. s-->Jl.

&4 J-el 9 J-S: -é 3 ->J e4 -- 3> .

Jau **&s u,-k - ale 4 - 45 & A : & -J J.eS al- -é 3lie4 --! 3: Rue -

* ru J-el 4 J& &au 4.15 Wu, k: Xua -se: eus : si ->- si-au. -és,- -u-J<

j-Ju Ga: -) a Las - - - 232, 34 °u J-el 4 J- JS3 - 4°4 - :- Jxi.

>rs & 9 J. J: k;-> - - 4 - - 4 : - - - - J 3:- - - -

61) saa e4 - es, 9-e Je-u - e4 -, -e u-Jé).

s-->J 44 sasul J-)>| G - 4->J 53au Aé-J au) :-l JJ3 ia aui S - aui auiJl° :4 -5 sa:

& 3-4. Ae-3 (323- Ae.A. J ie.A.J •-: Je.

-u: ,s-S A : ->> S: : , :u-J y-S ->Jeu J- -- (*150) 23 - aul J; ) au

Jes.a. (3): (*) : 44 Asy-l se-J- - Jes.au -, × 24 - &- S3 - S3

Jes-au asual: al-J Ge (AA)- sxial 9 - - - & - Jl.

- 494.) 19;.a- gul: -> UA- J: e.U3 Je :-l: “J-3 -el° 989 4.2.J ie.U 3 -! ie.A.J Ja°u:J -i:

Ge-l sb : - - 4 e4 -: (1)-- >e & atal -94 Jé -še, a > . (* 24

1), PsSJ: , : 1-94 Jéus 3:- as 3: -44 kul 9: 4.94 Jé -5-an sas).

U : - J: A se- : - & - - - 4 - - - - J#9 -4 - J- :

au- J-el ->: : ,- u: uas: J:ul: 4u-al J. va-la J°3 sul-J Age J' -54- -UA- J. •& J.J J* u-ae

& Ass --U& 4: 4A 9° --- Ael: ial J, ei es'- 3° : --> -l S.J. S3 - 4,4 -J:

- - 4 - 4 sist: A - JJ : a-* ->< ua- useus -ux &* sal:u

e- J- 9 J-ei- -- 9é- & - - 4 - - 4 & & ×- su-144- - -

J - 0 9-s: we, si - - - - - -- - - - 4 - 4: 4- > 8: -

4uas 3>>, &4 & --4us & - J>e & J-ei - ayu 4: Jxi : - ; La u: ,

ru: u5: - , Alei - ulu-Su usia : E.U 9 -wu-.

7 A 4-) : J: AAz- Jau au S Jú9:

e-A-e uju u: - osua. Je, se Jé su-- - - 44 - 3°- x; 9 : Ui -->

>, 9 u:-e Jé -, J' Jal-A-! 4-0 : Juá “--> Aale 4. J- 4. J9-, -e •5:4 ulis Ae.u :Jui 939ual ola u.

J: “J-AA : J: - Si G-3.J : : 33, 4 Ju: --e -3 ° 9u-l- Jé 4.le.

sa Sl°, - - - - - - 44 -, -lu “- Gau- - - - 4 - 4 J-, -e
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1)-3 A te veel we ee-).

Je e-- 21-9 (2) - Alex -- - ells J-2, 4-4 ---- -- (ie) is er - en ºlie- gas-a-as is

>T dººk AJ, de LJ --39 âs-A : Juis SG-al 3Sue Je x-e Jºl -- :JU3 z eS J€ z eS JP “Sed.

- - --) 4- - we ee-J# # Je - en ºlie- - - - - - - - - - -- -9 (1)ë59 -- als we

+-- G -lu- Jºel -a-lue (A-al 39,- G-at.

2) 2-2- Jºl Jaéu-J) de L-S olie &º-e 433).

er 32s-ie el Gºes-G, e-ls J-2 »le- 9) -[u- Jºel -a-lek dºe iet' -, e- & ge) 0,3 A,

gee! Je us tea! J-4 - G- S, “ “e-! -va- en telers ge-al 59- Je eileles is die al ietſ

+320).

J, iſ de gele rºl, el: Jºel Jan- 4- is La-laas is alſ ied! Je »ºea' - ºlie- e", - G4- J,3 J- Jºs

-- als er vººr de eeste slee sººg- geen eerste- es eise e- reels ee-les

g: u - 95% blu-lieu- zes A &e-al 59-e, iſºle ea, JS Byle- cera-, sºja eS #9,- eue LS - Lelie-al

a-S &u-r! 343 u- 4,5 ul, “&eu! Jal J,3 343 4- 4,5 uls 4- 3) & rºll.

- J e-/ --& G# & 4-) gesu J el-) 2ua-la->d de lºl oel," »ael J - @ 4-1 2-e UA- J,3 èl 453: Lees

& rºll G? Je lez- JA9 áx'J al iſ Je & 4-) Gºsuil bi e3l-, lijf ze Les 49, e-3.

J3 iſ -4-U3 Sels is zij ietſ gele - UA- Jai. Gesu J Blé-1, 4920 S Lex J 9,-S ués -3 43 & 4-4-) 4513

ãº; MJ âs-J) 25-aſiell J, is JA.

e-ex- Gez e SG- e" ºf

e-Sºlº is 5,5-leef er wel eº see - en elek; er » Ja ieu- is, en ze -4,9-e, ee-al Jºi, essa Al

ººrlºg te le G-2- ga er eeeeel veel leuke e-, A- é lek rees de ººg- & Jº-, J; + -ess.

J& ,,is bles-les -->\'a-S" A -- $ Jºë e-- - - - - - - Já 8 c69, e-, C- eële e-ls ele

à-- - 03-53 aar| | Jº-S Ley- e- Jaé.

iea) ©ssie is de 29-S Jan de GL-les- bºs ge-al el zº).

usb 32,--| 29-3 Gle ge-al eiſel wees er iets te slºeg ººk al iet! Je Jºij de bºl-e eeëu- ses

“Lasel de A- al ee- (isº ee) bus sºul Geel Gle test-e-el-lul!

43-4, sij sl! :-E -la-l

Hea! *s -al-'I - 39el, ºud ij-S A helaas - 19-22 u.: +- J$ Jals sule' ebS sui- sa! Je zº de 4

-lº-al' -Al die weg - die zij de A seley sb g! Jalº- &ë, de regiº- G# 42- Lºs ex-leſ- & Je- " Gºes

Jºis el-, Gés e- ee- "ees “Als u - “ex sl-lelle -al-' -390el, J290 Geel,
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*** G# e-L! ---- * * * ** 14 lºl J 19-22 ceº 29e-d" Jºl er een L-3 44 & - -- - - - - - - - el

bla- last seas is ee-s-a- Jºl Gle -->Lºes', -8-8 en 3,2- u & 44 blazel, assu- Al veel 5, is zij

ree- Glee-L- deel 1 - e-le- - Jºi. " A eis vºl te late teal es - sºel A -les, zes

Les aan, iſ er al el cie- Jual - 9,33 el ºud ledel, ex- Jº-ele2La sil - 2ed sekſ - ietſ lels 39el

ze de eed 3 iſ ge iedeel, hij 39%! Lale-, ell, Lely-J is -uy Gle ee- hij 39%| +--| Glee

- Ast, Seºl Jés (1) - Lé. 2L -iel al ietſ uit, zº Gº A-la-J -le-! Je ella's iet-l', is Jal

2)ed A eeëel"J-).

Je e->d ietſ stil stºrs &#12 -5 el/3 bus - Je e->d iet-J Jºel Jºl & Sui- L-3 elk -4:390e Jae Leus is

$90e! # Lºeb -5 °dee al- -44 aaëJº J: * Le ->J de lºl 25-, ede - S als ell, cſs3 « | 19:23 L

39- A -+- 4 -- -- cel vººr- 39el, tel. 39- A Jºel &- - - - - - - - - - - - -

su-as us assºl, Sier- tea' Gle tele- e-Sl, 5-Sl, Gºss el -se-lºs', zei Jex- A -ser - A-all.

als e-älei el zºu al uil- eu- G# # de e-) S, elk elJ3 A J- eë: 325-3- e->d ietſ bles: als elJ3 J-le

-ser el c->J -a-ex: --3 el S, e-- iets ess S, e-) #9 al ietſ lees jy 2 el sy- - - - - - - - - - - - is

-ºed! # #4-3 ee Já - tell? Je g! -** * A-ſel-3 eb é: saias 'I -dj u de zºº"Jex- A

Juis eIJ3 (1) ceizel 52u-Jl:

->ed 2L - Glel Bº & J A vºl, e->ed sekſ - all A ea | 29 ses,all geel gezet. » A- Ad Jé

-8 44% -à-53 ses4e) ea Je lás Gle zeel, de «âJSuze de A-5 es la del Jië la-i- Gla: 433 “& J G? al J-el 'N 5.0

gel al 31 ste -ee eis -39

-- ---- -- -- ---- -- -- -- -- *** Je - Leleu: 9- - - - - - - - - - - - - - - -

3] & rºll as A teal el - eXS lie Jºe A-4 u. J5, e-- - - - - - - - Gla: 22 -- ietſ bij el rºe u

u é: 4-25 13! Lºl - elJ3 - 4 -ai S3 & J -ale- - - - - SI Jºs S leek al stel el -a-ex: 4-il Je e-ilel

el lei-es er vººr de 9e &-J G#15- 5- Lee (4 xes te slok u - ---- Gla- see alſ ze er iet: hij dºe

&- k: A tea! Ga er 45- textiele ºli-U- e-- ---- -- ---+.

isje JW

à->JW de LJ la-ly-e, b>> 53 G?

#9-2 iets saa iel J) -i- & rºll zºa-el A is al el Jex-- -- -- S te deel is veel ille geeft asſes.

slé is scº, Lºes Jºelia J- culal 994- -*** ** Lé59:59 e-al- Jlsil, -Jl, èLijl Je ### Jºl: dag 4 --J) ea.' el,

ee',-ls cºa-3

& J Blige - Jº-i- élez- Lé- 4: 8 e , als-a: 8) 4- -# 8 tel." de #ei as een reëel J# ee-e.

4-e,' 24 à 43 el-, alle & G- & J;-) òk a> 4- ,-SG sessé' & Lºu Y, Gé de AS er', c4U2ë ->-5 àxy

âJSL2 âs-A! J$3 die u ja - JS 3% ex-S -U42-3 «5 -13. “ :JU3 Sl 2de all,6.

9U - Gº ietſ is zoals Jº a learly-e, edelººs tºe, zº cººls- die 44 - is hij er ---- -- J5 + ex
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>: 9 - A ke-4; al-a’ sal :u- A - - 49 e4 9: 4 : S : -- tel 9: ---!

irai ola : --es-as sual J: ,5 u, u , su-: - u: -& - 24 A.

3: 4 J:

J58 Je,-.J.:

ue & - 4: eus JJ : - S : -- -S: ->w S &- 9,4 - G - e4 es: ei

* 3> - La u, - G -->J La esei 9 :u & G- 3: 92, 34 - J- La u, - G -->

---> 9 - u: * s,-S A : "A u, - - 4 - 4; ua uau: *, J: :

S :94 & 1- 8° 49.2 ke- 3 swa tew& - ->la-el : --es S : - 8 - ->w &u : :

•u -eu -, -, -, -, -59 - - 4 - 4 J- - -- - 9 × J:

& eus 9° --Su J:S & Case 3-9.Ju J:S : - 5% : u: , -, -is --

* S: le : Ga: Jè- 3° 4' 09.al :u ular - 49.2 ke- S3 swa ke- 3 e4 e: --es: S : ->wl.

J-: : - - 4 - 4 J-, -J: : ?-an -se & J:Susa- ru : 9 u: ge

9 - 4 Ja. u° 9's - - 4 - 4 J- -- - - - -- -s: x- $ 9, usi-esi

- - - - - - 4: - J+- & 4 : --.

- 9° 4 J:Su kau: , āšu - : 4 9: 3l uss &4 : , :: , -- -S La J-4: A -

* & S: - J S ušu --lu - : S &, al 3>w s,- J3 --.

Juli -- Jl.

>& u. Je, Jl |Aa: *lsi J* au- >l si 4A-eui G - : ->: ál-l: si 4a, J J>el J* J-el ->: Ary- &: &i

--959 sui. u: ul, Aés del: 'e ->J e4 -ji Je J54.5&

- - 4 - 4 J- 9° 9- es, 9- 4& ru 4 - - -- u: Ju

4-3 - :ex - - 4 - 4, ses Si ru J-el - : - ul: : && 2: A - 4: * 2> .

- saa: , : - ;- 9 &u : - - 4 - 4: 4-54. . .ae &- 9-A*

4-3-lu lele aals seuju u, e-J gua, susu - ->

- - 4 - & 2, J. J: 24 Jara: :u >: : J.0 ru 9- alayu: : A 3Dua • Je

36-42 su :X-2 -a: 933 - :u. 2luet ax.e.

J- - - - - - 4 : e-8 - :- - 9° 45 & 9- - - - 4e

& : us: - G -- iau J-ei- z, u: J: -- 4, ia sel: . .e4 - 4.

sus - - - -- su - - - - - 4 - 4 J- - -- - - -:

* 4 - 4 : --> s,- & 4 --- - - - 4 - 4 J- : - sel -- - - -

- S3 u: ul° u4 - &u 34 - Je : S -5-9.
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st Jud e, Jl:

eu) rºs è la ſe, J lº zº ceº cº º a - cºl gas sº oss S3 cia, il e 9 a e a ie. I º ai S èi

ºgº è elº, º - gºl,

ses º gl sai es 3 sai - esca eº eº -.

di Alze e sº a es Se , - º e- , si elºs - e ce -, º sº - di eus J

eº - sé º era sº º º º º se lº era sºlº e se le sigle º Jº-, e ai

-,la ssº e Sl e, di -slas a S - ºss di A- elis -lº sº e Sl -3 a S e sº iº, il 5 ei

A lui si sa- 3 - e lº os sb- e se lº sº e ara - se si º- sº iº sº e ºbles era

e US º 3 a -.

-- A ssº e- e asta e º -º sº - e se le e- -e le sue si e' º

3s - e, ºk Jiº c- sa- 3 ss ea e sº - e le sue sºle º si ce º se ceº, le

e - se si oe e S º Gº - ea º se sº - º sº - se º se si las, as e ele -

J- º Siss S, sels J- $ S 4 S, sels J- º -, els - si º, se sº - sae º se e sels

1)»e US).

3-0 sº J; e, - 5 allº 4 93°- sa- 3l s3 e sº Leº se e º 9 º,º sº slºyal sº è S ai e 3

e Jº Jº J-asi º zºº - 29-.

esi - º a se e al - º -s, e º eS si sa se ara ed ege e o le sellº e le sº

- e º le ºº e e-cº si e' rºse e - se si es e, se le sue º J;-)

e lei si sº - - g as Stea- e lº è osº e - se

As A e C, º ci º e- e º se- º se si º º se, al -se o, a º sº -la- al des

1,53 e 9 al –ie e cº A3 e-º ale d sº d Jy-o cº: ca- le -3- Lº 389 ti, di e-S, è Lil eul -

- lei è e lº oi e sei tea - è Jºº case e iº ºbs, sºlº og . - si gas º e-as

gº º - º e-3 Jº -si-asi - ea est a elº, e

& , e, l:

a- 3 - 5 -esº iº sº ess S o º e- ,e º, - e, ºli ea è ea s.

- sº iº- oss S, e- º, - so - e Jiº - ea ce -ºs e, º - e-3 e ss e, º,

sº 8 - 3 i-J3.

º gºl - e sta os Jé ag e -- e sºlº - cºl sys a - iº - es. J S ºlsº e lº J

Le º sº beº s; º se osº e sº lº sº e º - º Jº-, se e - º e-3 --

sbºy.
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e: Usi - -alas, SS uw J- - : -- Jé.

s: . . .e4 el-, -, - 4, 8, al-, -8 sas : 4 re, euse - sau; 958 us:

-> e4 e63 : -> - c. 4 J- s: : ---.

LJ9- Ale J- Jr9 -uas.J J| >> U- Aale •-4-r u.5 ia$3J: 0-24) J' :3l: - a$3 J-A2: ual e.U.U J:

e: (1): 2,& U -a: :u-ji - - 4: 4- 3° u: Sisual.

si ua-l° 4'- 5,ues . -,-l 4uas u:- J-a uz,- A33 - a.l. 44 u: * 33& A&s.3-4 ) 9 yur-9 9 |9-2° U-2;a-l A99 9

•: 4-3 --9. 4- 9 asu - A : Jeu & G- uk u: *& Sira- 4 J- Uls.

9 -19-a" -Je: 3-0 & J54 &:.

e-14 - 4- 8 use -Is.

4.17 0130. Menentukan Hari Baik Dalam Pandangan Islam

Wetonan Dalam Sudut Pandang Fiqh

Deskripsi:

Di daerah Jawa sering kali kita mendengar istilah Wetonan, yaitu penentuan waktu

untuk memulai suatu acara seperti walimatul urs, pindah rumah dan lain sebagainya.

Penentuan memulai suatu acara ini terkadang meminta persetujuan dari anggota

keluarga atau meminta pendapat dari orang yang mengerti tentang masalah seperti

|[]|.

Pertanyaan:

1. Dikatakan apakah Wetonan menurut istilah agama?

2. Dan bagaimana hukum Wetonan tersebut ?

Jawaban:

1. Tidak ada istilah khusus akan tetapi termasuk ilmu Nujum | al-Irofah (kejawen).

(maraji')

2. Bid'ah dan tidak sampai kufur bila tidak meyakininya sebagai kepastian (al

Thobiyyah / Al-Illah / al-Quwwah al-Dzatiyyah) hanya dianggap sebagai sabab 'adiy

yang belum tentu benar.

Catatan :
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* Sunnahnya - akad nikah, Jum'at pagi. Sedangkan walimah, setelah dukhul dan boleh

dilakukan Sebelum dan Sesudah akad.

* Bulan yang disunnahkan nikah dan dukhul adalah bulan Syawwal shofar.

* Waktu yang disunnahkan jima' (berhubungan suami istri) adalah malam jum'at atau

hari jum'at sebelum berangkat jum’atan. (maraji')

Maraji' Jawaban 1 :

324 | ...,âl y-Ji l

** v ujs : J--> -Jé èi J- : -J: -usJ Ge ->J Jus’) ols &sla: :u :

u: rul 5, J: J-, -l- aus u: , -- A - 9 J. * Jal & 94-) &

Al : :ul 3-b! ue -es-as- -u:

206 l 2u5 ssus 2l, J. Ja-j &u l

(ce è ëul 9: - ; lau- 9 uasi - -a: Asas si asu Ja - Jr, Ju- 3l (u

Aji Aias J: -Ji Qis Aji aëu:J e: ' ,533 Ala: - 3, 9 w.l: ;-34 -5: U: suise

su - - - 3 sue as Jw 4 ; ; ; us-e Assa 4 sew 4 s,- & 4 S ;; S

:9-a' al : ula :-lu gsley : -ès-J u: es-M :- le J- au

c- u: , -S GJ- - - - J-S - Jé as- a-us Jayu -- ,-

se-I , al u-9 '59u au-S & u: 2ue J- S :u: &: - - -e,

- 4 - - - - 4 : 4 +e.

J: , : , Ju- el, Gie Jé - - 4 - - - - - 4 - 4 : - Ge

s.U : -) si- - , A & Ju Juš : u: , ->,- ( el, ) uj -, × 4

3- 9& & - su ->, 're eu-l Je & J- 4 ;u- - - - -

->>: Jual 96:

23 -4.2 - 6 j-l :-J Ja: l

( : 432 : - ) - - 30 ° : -ju se e : --> -> -> , as ( uas si A; ; .

sel -- lalu - - - -u& (- le & J; - : *J: - -ae) - si

-ue;) As-l 9 Ais Lisa sl;é-l Alas 3l° 4-2 Lia Ju- Jl 2,4 Ji 43.as 4:

C 2013 www.piss-ktb.com



434 PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB

22 -á.2 - 6 j-l :-uil Ja: l

( - - 32, Gaë di se: A- - - - -Su - 3 as -u ( , : -

se: u:-l A.S u-S Jawa - gas) •i ->,'s a SM - 3,41 : sal Je : , -!

ju u: 9 re; c. 44 - J - Jual 9° 33,- - 4, Jawa - , , ),-S &

s.J Gaël : - 9 Jes le & J- -bui ael : - 4,2 - G - - -S 4

9s se-a- - - -w & - 9s re-a- , suat-l Gé - x-S : - Jawa

9 -- - - - -S luas 4u- r9se *Je J--- u: *, e

(u -, 59-e 4 J: '') u*3>j3 -u-J si (s : 9 Ju->)

285 ä-4.2 - 10 j- | >;.J J;e l

J:- : -); : - A ->>J &, & sisi 4°4 - as- ase & se-J -M : - :

uas- w-S : --> - seks :u : - su - -u, -> -°, -, -!J- 9u;

us : - -- 3 & 4 t- - - 4 A se-, -s: - sa, 9:- : 9s-e:

- J; e-Arles-e 4 9 Jw Je

228) :S ,l)

•+a J; --> - - - 3: Ja -a: - :usa' ai, -! J-eu) gu-l: al- :

4- 45 a-, Aiu- si # - Jl. Ji: : , ,ai

*: - ;u : : # ul - ale - &, si

- au -l: -S : -- u : --& 3- 5 ---->,'' oleš 9: S:

Aul Jé usaxSJ La J- : Jal J3 -uss) :

Je u-9 ose : Ji es- u-Jer9-l 9-al: , 4, J: le & -- J:

4 - * : -94 J: ->,'', 9u: , -! & S: , ;u -us, isu rasi.

ke- le N9 - us -- S di 4 S1 - 2,9; -1,- - SJ Jw J; -Jw

us-9sa saw : - lev las - - 4 &eé eul:; -1,- ul 4 SI -usl-J&

Ješ -J 9: ;ur : - - -asi Je 4 Su-9 es ol: :-J - ssu :

J-u) -Ji Je : 3 : - 9 J: J-U 4-Ji Je : V rasi Je Jé ol lis: - - AM:

* -us : ul: : Ja- - - -ul: ,: a si: u: *.
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217 l al-Jiai 3,-> l

4 se-si : J: - ;;; S -S u: ei - - - - - - - As -> S: 3w ei Je

S; e-3.J ale & : 2uie) La l° :3-lai &: * 3u : Jé ;;; & se; 3: 4 Ju:

S3 ala S &J L:u : - J 9 Ju: Gā-J -3.J: 2,: -Al- - - -ae & Ae-u : ->>

e. S A :ue su-S u: Gl° 9' - Ja- 54 s,- . Ses J. US$ 9 - ul: : --es :

>e J at,- A el, e-l 4 : - ;: , -9 Jbai - - - 4 J-as Ls : S:

e-- Gae -> -uš al;es.

57 ] u, Jl Aâ- l

sA: - Jl saat 3,- su- : -->J: :-M; us:wu -S ol -se -

e-G-e J A& - wi -8, 98; ,: : : 4 sal : si e-9u As : : --

**-Se* 4 sil° 3,4 %u-S-a, Jus 3'-- ol osua uj-ji ulu -uu J-s

* - Jau * sal- - - - use ex su- -S J- & 4 ; ;- sel es

& J- 4 ; ;; Si-sel es saw -> e : su: -;- : ** A&M UI u:

al 4 su 9 ru -- : sal- - - sau wx -,-S

104-2/103 | :-ji a. l

1457-"4,u - U) J; "J-J as: w),& : :S 4,u reu' 1458 "u: : 4,u -gu

Je, st, - , : 4 - - Jiu-J res, : Ju Je-9 J- (ws& :

J-J ex) -->J 4 , su: -K. uies - - 453 ×4 Jsi ua 4-2 si ->&e si 3-3)

J: Jé Jw :-J &J -il° 4 -J es. Al-'s A, all &B, - a: ); Als,

AJu :53 s;u 4: S1 °u-' S - JE3 A-J sl-ul: 4--J -Mal ul- 4,u. a3.

1/271 | grjual Guel l

4: : , : -) : : - : Jes Ju asu:J Ju 4.au -, × 4, J- lis u, - -

J: u: -Je: J: :J - us Jual ke-J 36 Di si eur 3 - 3i uus -Jes --

-a) 3>>>-J Ae.J 3°

Kembali ke pertanyaan

Maraji' Jawaban 2:

206 Jel Su5 ssu & 2, Ji Ja-j &u l
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(ce e ou & -1: A :- 9 uasi asal - asas : usu Ja - J- Ju 5 (u

Aji Aias J: -Ji Qis Aji aëu:J e: ' ,533 Ala: - 3, 9 w.l: ;-34 -5: J: 2uise

su - - - 3 sue as Jw 4 ; ; ; us-e Assa 4 sew 4 s,- & 4 S! is. S

:9-a' al : ula :-lu A&M : -ès-J u: es-M :u - le J- au

c- ul: , -S GJ- - - - J-S - Jé as- a-us Jayu -- ,-

se-I , al u-9 '59u au-S & u: 2ue J- S :u: eil-M - -e,

ws 4 - - - - - : * se.

300 : 21 :] &, &Aé]

4 J- & - J; : 9 - J ue aku elas, J: & 4 -, -:u :

e: Aé Jsis - - - -3° 9' - - Jl: : , , , : ri, Je A-e &

4.2.J.

274-273 - 3 :) :Jual Ge)

Jsi 9: el, si e4 Jsi 4: w- au8 ->, 'N - as 9: el, si - ase 4:

4: J: - 9: 9' - si J; 4; s-A - as& : 4u rel - bel

e 4 - - - 4 es le J.J.J - Jl: : - ; J-- 9 - si J-- 9:

4 J- : -lèJJ- u: :e 2 : - - - 9s- -a: *J- Jl,

Ju: - - -an us - -S1 - 9 J: uU - : su-9 Jé - -Jé 9

Aj3: Je,: Su J. J. ss -3 e- &le-Jl: AA-J J 22,3 ° JuU •la : &-J ra- Jua-Ji Q!

- 2,4.J : Jl &-J sus) -J -3, &-Ju s,-. Ji - -Jé Ji J- 814-- >}} SU

- 9u sk9 su su-S aa ares -u& & ra. el° 9' usuu ra wa- & * 2

e.' -usul J- ex 4-1 u 9: Di ua -3 °3-3 : 4-1, S -: , :el

357 - 3 :) :Jual Gue)

9 : “se :- - -J9 -°, -,- : - 9ue J>4 - J-a: : 4:

& J>J - 41 J-a: 4 : J-- - - - -3 e:J J>4 - 8 Ju-Je J: .

0) J-a:S Ju J13 Aéal J:- J* lé.J Au-) -->

Sumber: http://WWW.ppalanwar.com
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4.18 0138. Membaca Surat Yasin Di Malam Jum'at

PERTANYAAN :

Fatha Azzahra

Assalamu'alaikum Wr Wb.... Mohon penjelasannya, tentang keutamaan2nya membaca

surat Yasin pada malam/hari jum'atl. Makasih.

JAWABAN :

Masaji Antoro

Waalaikumsalam Wr Wb. Membaca SURAT YAASIIN di malam JUMAH juga termasuk

bagian yang sering di klaim BIDAH oleh kalangan “tertentu", benarkah ? Apa

kebiasaan yang sudah berjalan di masyarakat kita tanpa ada dasar ? Monggo di simak

dan dikoreksi Sedikit Uraian di bawah ini:

Ju-Ji: : *BM; lual 4): : - ; & uU: ex} > s, : --- u:.

321 - - awal u, es (-) , e-" : - - 4 - 4 J- G - 4 : : ei -

3)" J ,ie A).

(3) -A: ->,'" 9-J 91;es : : ei -- " uUl; ex|J-e "J -M : b,"

Ju-9 -- :é-U 96-J -ue Ues - -- - - Ju- : - al Ju

&, --U: : ,, el --- c. 4- -)'J's se.U A, b, - : Jia. -- -

Vé Jaé:.

“Kami (kalangan perawi hadits) meriwayatkan banyak hadits tentang membaca surat

surat (tertentu) di hari dan malam jumah, diantaranya : Surat Yaasin, Surat Tabaarok

alMulk, Surat Waqi'ah dan Surat ad-Dukhoon

Diriwayatkan dari Abi Huroiroh Ra. Dari Rosulullah shallaahu 'alaihi Wasallam

“Barangsiapa membaca Yaasin dihari dan malam jumah dengan mengharap ridho

Allah, diampuni dosanya" (HR. Ibnu Sinni dalam bab amalan dihari dan malam jumah'

dari Abu Hurairoh, Syekh mundzir menganggap hadits ini kuat dalam kitab Targhib wa

at-tarhiib riwayat Malik, Ibnu Sinni, dan Ibnu Hibbaan dari riwayat Jandab, Pengarang

kitab 'alMisykaah juga menganggap hadits ini kuat dalam riwayat Imam baehaqi dari

riwayat Mu'aqqol Bin Yasaar, Imam Thobronii meriwayatkannya dalam bab doa dan

Imam ad-Daaroomi juga meriwayatkan dalam kitab sunannya. [Al-Adzkaar I/110 ].

1100 - se - u , - , - , - 4° 4 - 4 J- Je Jé è ë -, -e :

AJ
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4. 19

Je-9 ''s,

“Barangsiapa membaca Yaasin dihari dan malam jumah dengan mengharap ridho

Allah, diampuni dosanya" (HR Asbahaani). [At-Targhiib wa at-Tarhiib |/298].

4 b* - - 4 - 3,- , , : Jé - ale & 4- 4 J- 9 : ei 2 -4 :"b34a :- J- 9)9- l; J* '9 3-, - , , : G - 9

Imam Tsa'labi menuturkan dari Abu Hurairoh Ra. "Barangsiapa membaca Yaasin di

malam jum'at, maka paginya diampuni dosanya". alJaami' Li Ahkaam al-Quraan

XV/3, Tafsir Siroojal-Munir III/301 ].

JUA - 9: ul° : JS 9!' : Jé : , : - 3° : 52u Qu- Jiu se: & Jas

-, -e GL, sa; -1, 4 suael - :- , -:

“Surat Yaasin termasuk Makkiyyah (surat yang diturunkan dikota makah) Muqootil Bin

Hayan meriwayatkan dari Sahabat Anas dari Nabi shallaahu alaihi Wasallam

“Sesungguhnya setiap sesuatu memilik hati, sedang hati alQuran adalah surat yaasin,

maka barangsiapa membaca surat yasin, Allah memberi pahala padanya sepuluh

bacaan alquran". [Tafsir as-Sam'aani V/265]. Wallaahu Alamu Bis Showaab.

0141. Hari NAAS dan Hari Baik dalam perspektif ISLAM

PERTANYAAN :

Tommy Sumardi

Assalamu'alaikum Wr Wb. Para Asatidz PISS,di dalam masyarkt jawa ada istilah

Weton,hari baik, hari naas.jadi dlm melakukan hajat bnyk yg menghitung hari utk

mencari waktu yg pas menurut mrka,mulai berergian,hajat perkawinan.membuat

Rumah dll. Mhn di jelaskn gimana hukumnya dlm islam perilaku Spti iniapakah

trmsuk percya dg ramalan? Mirnwn saderenge.

JAWABAN :

Mbah Jenggot

Wa'alaikum Salam. Semua dikembalikan pada 'tiqod dan keyaqinannya, apabila

meyakini bahwa hari2 tertentu menunjukkan pengetahuan gaib atau yang

mengendalikan nasib dan peristiwa bumi maka jelas NDAK BOLEH. Apabila

didasarkan hanya pada kebiasaan kondisi alam tertentu, dan semuanya tetap

dikembalikan pada kehendak dan kekuasaan Allāh, seperti perkiraan cuaca, arah

angin, musim dan lain-lain, maka hukumnya diperbolehkan. Hal ini sesuai sabda Nabi

saw, dan sebuah hadits qudsi
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"Hamba-hambaku akan menjadi iman dan kafir dengan-Ku, hamba yang mengatakan;

kita dihujani karena anugrah Allah, maka ia beriman dengan-Ku dan kafir dengan

bintang, dan hamba yang mengatakan; kita dihujani karena keadaan bintang tertentu,

maka dia kafir dengan-Ku dan iman dengan bintang."

Hukum Sebab Akibat Menurut Ulama Ahli Tauhid

Dari dalil "Wahdaniyyah" ini bisa diketahui bahwa tidak ada sesuatu yang bisa

"memberikan akibat" baik berupa api, pisau, makan terhadap pembakaran,

pemotongan, atau rasa kenyang. Hanya Allah jualah yang menjadikan "terbakarnya"

sesuatu ketika bersentuhan dengan api, menjadikan terpotongnya sesuatu ketika

bersentuhan dengan pisau, menjadikan kenyang ketika makan atau memberikan

kesegaran ketika minum.

barang siapa punya anggapan bahwa api bisa membakar dengan tabiat panasnya,

atau air bisa menyegarkan juga karena tabiatnya, Maka ia tergolong kufur dengan

berdasarkan kesepakatan ulama (jma). Dan barang siapa punya anggapan. Api

tersebut bisa membakar dengan kekuatan yang dititipkan Allah padanya, maka ia

termasuk orang bodoh dan fasiq. Karena orang seperti ini jelas-jelas tidak tahu akan

hakikatnya"Wahdaniyyah"

Masaji Antoro

Waalaikumsalam Wr Wb. Yupss sepakat,....... Kalau meyakini kejadian baik dan buruk

akibat pengaruh hari-hari tersebut bisa di hukumi kufur, tapi kalau hanya terkait secara

'ady (kejadian umum) serta dimungkinkan kedua hal tersebut tidak menimb...ulkan

keterkaitan Sama Sekali maka Boleh

(ge : Ou:J J' -1;- Jl :u- 9 uál : 4.0 : La Lis a: : 45 u Ja - Jr, Ju- 3l (Ju

*J: -Ji Qus • 4 :u:J Ge -5,4 × 533 Ala: - 8, 9 w.l. U-5 * -53 J: 2uise

* -us sue as J- 4 ; ; ; . Ls.ue Lissa di saw & : &, & S : :

.al ala -,-lu gsley : , -es-J u: es-M :- Ae J- °.U sur -->

“Apabila seseorang bertanya pada orang lain, apakah malam ini baik untuk di gunakan

akad nikah atau pindah rumah maka pertanyaan seperti tidak perlu dijawab, karena

nabi pembawa Syariat melarang meyakini hal semacam itu dan mencegahnya dengan

pencegahan yang sempurna maka tidak ada pertimbangan lagi bagi orang yang masih

suka mengerjakannya, Imam Ibnu Farkah menuturkan dengan menyadur pendapat

Imam Syafii : Bila ahli nujum tersebut meyakini bahwa yang menjadikan segala

sesuatu hanya Allah hanya saja Allah menjadikan sebab akibat dalam setiap

kebiasaan maka keyakinan semacam ini tidak apa-apa yang bermasalah dan tercela

adalah bila seseorang berkeyakinan bahwa bintang-bintang dan makhluk lain adalah

yang mempengaruhi akan terjadinya sesuatu itu sendiri (bukan Allah)". Ghayat a
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4.20

Talkhis al Murad Hal 206].

58 : J2 -u,J :

&A: - Jl saat 3,- su- : -- Jl. J: :-M; us:24 -S ol use -

e- 3-e J A& - G -81, 99; ,: : : 4 sal : si e-9u As : : 4-a

**-Se* 4 sil° 94 °u-9 - Jws 3l° -- 9u esuai uj- u4 -uu J-s

°, -, Jaw : sal- - - - use & 4u- - - J- & 4 : - -ae es

& J- 4 ; ;;- 9 ase & 3-4 -> e : su:9 -;- : - 4 AS || us

* 4 su 9 ru & - : sal- - - sau u,9; --> -S

“Barangsiapa berkeyakinan segala sesuatu terkait dan tergantung pada sebab dan

akibat seperti api menyebabkan membakar, pisau menyebabkan memotong, makanan

menyebabkan kenyang, minuman menyebabkan segar dan lain sebagainya dengan

sendirinya (tanpa ikut campur tangan Allah) hukumnya kafir dengan kesepakatan para

ulama, atau berkeyakinan terjadi sebab kekuatan (kelebihan) yang diberikan Allah

didalamnya menurut pendapat yang paling shahih tidak sampai kufur tapi fasiq dan

ahli bidah seperti pendapat kaum mu'tazilah yang berkeyakinan bahwa seorang

hamba adalah pelaku perbuatannya sendiri dengan sifat kemampuan yang diberikan

Allah pada dirirnya, atau berkeyakinan yang menjadikan hanya Allah hanya saja

segala sesuatu terkait sebab akibatnya secara rasio maka dihukumi orang bodoh atau

berkeyakinan yang menjadikan hanya Allah hanya saja segala sesuatu terkait sebab

akibatnya secara kebiasaan maka dihukumi orang mukmin yang selamat, Insya Allah".

[Tuhfah alMurid 58]. Wallaahu A'lamu bis Showaab

0151. Keadaan Wali Allah Setelah Wafat

Pernyataan Asy-Syaikh As-Sayyid Abdullah bin Alwi al-Haddad

- - -+uel 9 - as :u A - 9 : - 4 - al-M ssle & 4 - - - Je

3: Alies .le u: * 4: , : - JJ J8 3l: , -): su-i ré* 3>: :u- al:

4 U --> --si se, 4 A : :-A :u- ules - - - - - - 22; J. :-A

- ul: ;-l Jws ju-- sua: : , Jw.

466 e 1 : sauš - 99-> - 9 Ju-l :u :Jual :,-.

Asy-Syaikh As-Sayyid Abdullah bin Alwi al-Haddad radliyallahu’anhu berkata :

Sesungguhnya orang-orang pilihan (waliyullah) jika mereka wafat, tidak hilang dari

mereka kecuali hanya jasad dan bentuknya saja. Adapun hakekatnya, mereka hidup

dalam kubur mereka. Dan ketika seorang wali itu hidup dalam kubur mereka,
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sesungguhnya tidak lepas dari diri mereka sedikit pun ilmu, aqal, dan kekuatan ruhani

mereka. Bahkan bertambahlah pada arwah-arwah mereka bashirah, ilmu, kehidupan

ruhaniyyah, dan tawajuh mereka kepada Allah setelah kematian mereka. Dan jika

arwah-arwah mereka bertawajuh kepada Allah Ta’ala dalam suatu hal (hajat), maka

Allah Ta’ala pasti memenuhinya dan mengabulkannya sebagai kehormatan bagi

mereka, [Kg As'ad ].

4.21 0154. Kenaikan Isa al-Masiih AS

Pembahasan tentang Isa Al-Masih AS mendapat perhatian luas, karena ia

menyangkut dua agama yang besar penganutnya di seluruh dunia, yaitu agama Islam

dan Kristen. Ada beberapa perbedaan pokok pandangan diantara kedua agama ini

menyangkut keberadaan Isa Al-Masih AS. bagi agama Islam, secara tegas bahwa

sumber keyakinan mengenai Nabi Isa AS adalah Al-Quran Al-Karim dan bagi agama

Kristen mendasarkan keyakinannya atas keterangan dari perjanjian lama dan

perjanjian baru.

Bagaimana tentang Isa Al-Masih AS itu menurut sumber informasi yang bersumber

dari Al-Qur an dan diyakini umat Islam, menurut sebagian besar umat Islam di dunia

bahwa Nabi Isa Al-Masih AS, belum meninggal sampai sekarang, tapi beliau diangkat

oleh Allah SWT. Sebagaimana disebutkan dalam al-Quran :

9 9 9 9 9 9 9 9 9 • Jet, u: : -- 4 Jes

Artinya: Perhatikanlah Allah berfirman "Wahai Isa, Aku akan mengambil engkau dan

mengangkat engkau kepadaku dan mengangkat engkau dari kepalsuan orang

kafir....... 4:

Rasulullah SAW bersabda : “Bahwa sesungguhnya Nabi Isa AS belum meninggal.

Dan beliau akan kembali kepadamu sebelum hari kiamat".

Ini penting kejelasan secara tepat, karena masalah ini berkaitan secara langsung

dengan penjelasan yang ditegaskan dalam al Qur'an serta hadis Nabi SAW. Dan

persoalannya selalu bersentuhan dengan keyakinan lain yang bersumber bukan dari

kitab-kitab dan ajaran Islam.

Dalam al-quran di sebutkan :

: , : 3; 9: : er egal 3 : : ua, u: : - 4 Ju:

3::u::S-G: A ::

Terjemah (Ingatlah), ketika Allah berfirman ; Hai Isa, sesungguhnya Aku akan

menyampaikan kamu kepada akhir ajalmu dan mengangkat kamu kepada-Ku serta
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membersihkan kamu dari orang-orang yang kafir, dan menjadikan orang-orang yang

mengikuti kamu di atas orang-orang yang kafir hingga hari kiamat. Kemudian hanya

kepada Akulah kembalimu, lalu Aku memutuskan di antaramu tentang hal-hal yang

selalu kamu berselisih padanya. (Al-imron ayat 55).

Di dalam ayat ini “Mutawaffika Wa Rafiuka" (mewafatkan dan mengangkat), seakan

Nabi Isa AS ini diwafatkan dulu kemudian diangkat. Oleh karena itu di dalam Tafsir al

Qur'an, khususnya di dalam kitab Tafsir ibnu Katsir, di sana ada beberapa pendapat

ulama mengenai masalah ini, yang penting untuk dicermati.

Pendapat & Penafsiran

Argumentasi pertama : Dari Imam Qatadah mengatakan bahwa pada ayat 55 dalam

surat Ali Imran, kata-kata Mutawaffika, Wa Rafiuka, karena disitu ada kata Wa (dan)

itu dikatakan dalam bahasa arab Mutlakul jam'i, mutlak yang penting sama-sama.

Misalnya: Ali dan Amir pergi ke pasar. Itu bisa Ali lebih dulu atau Amir lebih dulu, atau

bisa sama-sama. Dilihat dari struktur fashehat atau bilaghahnya, penggalan kata2 itu

merupakan struktur yang didahulukan dan dikemudiankan. Asal penggalan itu ialah

“Innie raafiuka Wa Mutawaffika' (Sesungguhnya Aku akan mengangkatmu kepada-Ku,

kemudian mewafatkanmu). Maka menurut Imam Qatadah pengertiannya ayat di atas

itu, karena lebih dulu diangkat, maka baru nanti meninggal sebelum hari kiamat.

Argumentasi Ke dua: dari Ali bin Thalhah, dari Imam Ibnu Abbas, beliau berpendapat

bahwa pengertian “Mutawaffika" itu memang mati, bimakna mumituka, dengan arti

mematikanmu. Imam Muhammad bin Ishak berpendapat bahwa Nabi Isa meningga

dalam tiga jam kemudian di angkat oleh Allah. Orang-orang Nasrani waktu itu

menganggap bahwa Nabi Isa AS atau yang lebih dikenal dengan Al-Masih Ibnu

Maryam telah meninggal dalam tujuh jam kemudian di hidupkan kembali, makanya

dalam tradisi Kristen ada yang namanya hari besar Kenaikan Isa Al-Masih. Ada yang

berpendapat meninggalnya Nabi Isa itu sampai tiga hari.

Pendapat lain mengatakan : “Diwafatkan dari dunia, namun bukan wafat yg berarti

mati". Ada juga yg berpendapat : “Mewafatkannya berarti menaikannya". Mayoritas

Ulama berpendapat bahwa kata “Mutawaffika” bukan meninggal seperti biasa,

karena di dalam al-Qur'an ada kata seperti itu yang artinya tidur. Jadi kata-kata “Mati"

ada juga pengertiannya bukan mati dalam arti lepas nyawa dari jasad untuk

selamanya, tapi “tidur" (lepas-Sebentar nyawa dari badan). Yaitu : tersinyalir dalam

ayat yang mengatakan :

>>>> , : : , 2 : s. 2 :* : % , , : , • 2- s 2 : > 6 X 3 1 • si 2-3 . 2 .: :
2 . & S, 9 '. A.J w & 3 - x 28 | 2 1 • 3 3.2 ° 4 : - 2- < 2 : A 2 2 . J A : A

::: 4 : - J- Urai ::: , :u : 43 Juu Se: siu :

4. 1 s . 2

Q3l: :S u:4:5 u:

Terjemah : “Dan Dialah yang membuat kamu mati / menidurkan kamu di malam hari
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dan Dia mengetahui apa yang kamu kerjakan pada siang hari, kemudian Dia

membangunkan kamu pada siang hari untuk disempurnakan umur (mu) yang telah

ditentukan, kemudian kepada Allah-lah kamu kembali, lalu Dia memberitahukan

kepadamu apa yang dahulu kamu kerjakan”. (QS. 6:60).

Note : “Dan Dialah yang membuat kamu mati (tidur) malam hari dan mengetahui apa

yang kamu kerjakan siang hari..... (Al-An'am 60).

Ini bersesuaian dengan Firman Alloh dalam Surat Az-Zumar 42:

2 : , 1, ki > . . . . . . . . . 1. -: 6 3 s , 4*, - : °. f i,- 4 s° 9 A - - 4.ái 4.2. , :

J- A : J-A: -3 e Ura : u-: léeu : -: :M; 6:3 &: J.:) : 40

9::98 u: : , -!

Terjemah : Alloh memegang jiwa (orang) ketika matinya dan (memegang) jiwa (orang)

yang belum mati di waktu tidurnya. Maka Dia tahanlah jiwa (orang) yang telah Dia

tetapkan kematiannya dan Dia melepaskan jiwa yang lain sampai waktu yang

ditentukan. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda2 kekuasaan Alloh

bagi kaum yang berfikir. (QS. 39: 42).

Sehingga dalam ajaran Islam kalau baru bangun dari tidur di sunnahkan untuk berdo'a

seperti yang senantiasa dicontohkan Rosululoh SAW :

: Ju ujui & Gu-isaji 4 A-ji

"Segala puji bagi Allah, yang membangunkan kami setelah ditidurkan-Nya dan

kepada-Nya kami dibangkitkan" [HR. Al-Bukhari].

Kaum Ahmadiyah menganggap bahwa Nabi Isa itu mati biasa atau normal.

Untuk menjelaskan labih lanjut masalah ini, mari kita lihat cerita tentang kejadian yang

menimpa Nabi Isa menurut versi al-Quran. Di sebutkan dalam al-Quran :

.1 • :12 . . 2 .: : 2 ° 21 4> . | : >12 2 : 1-4 2 6 t : - - >i, .i 4, . • . 2

Ji : Bil° :u 33 - 4 : xue w: : es U J-3 : : - - ul : :

u:: es aneh S.ie & : u:

Terjemah : "...... dan karena perkataan mereka : kami telah membunuh Isa Al-Masih

putera Maryam. Utusan Allah, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pulah

menyalibnya" (An-Nisa-157).

Selanjutnya An-Nisa’ ayat 158 menentukan : “Tetapi (yang sebenarnya), Allah telah

mengangkat Isa kepada-Nya. Dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana."

u:-1: AU Qu 3 : AU A&#3 J.
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Quran Surat An-Nisa’ ayat 157 – 158 tersebut membantah keyakinan orang-orang

Yahudi pada waktu peristiwa penyaliban Yesus tersebut, yang merasa telah berhasil

membunuh Nabi Isa Al Masih Ibnu Maryam Alaihimassalam.

Dengki Orang Yahudi

Orang-orang yahudi menganggap bahwa mereka merasa bisa membunuh Nabi Isa al

Masih. Pada waktu itu orang-orang yahudi merasa dengki terhadap Nabi Isa, karena

dalam pendangan mereka, Nabi Isa tidak lebih layak di angkat menjadi Nabi. Mereka

memandang Nabi Isa sebagai orang rendah karena waktu itu orang yang dianggap

mulia adalah orang-orang yang dari kalangan Raja yahudi yang berpusat di

Damaskus. Pendek kata, mereka hasud dan dengki kepada Nabi Isa. Dengki mereka

tak terbendung dan akhirnya mereka mempunyai rencana untuk membunuh Nabi Isa.

Mulanya mereka melapor kepada Raja di Damaskus, bahwa ada seorang rakyat biasa

di Palestina yang mengaku sebagai untusan Allah untuk mengajar manusia dengan

ajaran yang mengesakan Allah dan berbuat kebajikan. Dalam laporannya mereka

bahkan menyatakan bahwa orang dimaksud memiliki rencana untuk membunuh Raja

dan merubuhkan kerajaan di Damaskus. Sungguh, ini fitnah yang keji dari mulut

orang-orang yahudi.

Mendengar laporan ini, Raja Damaskus langsung mengirim pasukan untuk

menangkap dan membunuh Nabi Isa. Pasukan tentara pun mengepung rumah Nabi

Isa yang sedang mengajarkan agama Islam kepada murid-muridnya, yaitu yang biasa

disebut dengan Kaum Hawariyin.

Di situ diceritakan ada dua belas orang murid Nabi Isa setelah melihat orang yahudi

dan orang damaskus akan membunuh Nabi Isa. Nabi Isa mengatakan kepada murid

muridnya ; “Hai para muridku, siapa diantara kalian yang mau bersama saya masuk

surga” kata Nabi Isa, kemudian ada seorang murid yang paling muda, namanya

Sarjus. Kata Sarjus ; “Saya, ya Rasulullah bersedia bersama Anda”. Kalau begitu,

kamu duduklah ditempt duduk ku, Kata Nabi Isa.

Kebetulan Sarjus mempunyai wajahnya mirip dengan Nabi Isa AS. Ketika Sarjus akan

duduk di situ, Nabi Isa diangkat oleh Allah SWT dan yang duduk itu adalah Sarjus.

Begitu orang-orang Yahudi dari Damaskus datang menggerebek rumah pengajian

Nabi Isa para tentara masuk dan melihat orang yang duduk di situ menempati tempat

duduk Nabi Isa dan mirip wajahnya dengan Nabi Isa, maka di tangkaplah Sarjus, lalu

dibunuh dg di salib.

Jadi yang di salib itu bukanlah Nabi Isa AS, menurut tafsir ini. Tapi yang wajahnya

serupa dengan Nabi Isa AS. Dalam al-Quran di ceritakan bahwa orang-orang yahudi

bangga karena telah mampu membunuh Nabi Isa AS. Mereka mengatakan dengan

penuh kebanggan. Kami telah berhasil membunuh Isa.
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** :: es: - 4 J: : & -ee-i u:4:

Terjemah : ...... kami telah membunuh Isa Al-Masih putera Maryam, utusan Allah,

padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. (An Nisa : 157).

“Rasulullah itu sudah kami bunuh, kata orang-orang Yahudi. Maka, orang Yahudi

banyak mendapat kutukan dari Allah". Tetapi di katakana dalam al-Quran :

: , : : e: : e:

Terjemah : .....padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya,

tetapi demikianlah ditampakkan kepada mereka (yang mereka bunuh adalah) orang

yang diserupakan dengan Isa bagi mereka...... (Surat An-Nisa : 157)

Dan ayat lain juga disebutkan bahwa :

u:: es : : S-1 & 4 : u: A : ii- &: :

Terjemah : .... Dan sesungguhnya orang orang yang berselisih pendapat (tentang

pembunuhan) Isa, benar-benar dalam tentang yang dibunuh itu. Mereka tidak

mempunyai keyakinan tentang siapa yang di bunuh itu kecuali mengikuti

perasangkaan belaka, mereka tidak pula yakin bahwa yang mereka bunuh itu adalah

Isa.

Catatan kepahaman : Bahwa perselisihan akidah Nasrani dengan Islam merupakan

perselisihan final. Bagi umat Islam, dengan tonggak sejarah ketika Nabi Muhammad

medeklarasikan Piagam Madinah membentuk Pemerintahan Islam berpusat di

Madinah dengan "kontrak sosial" untuk hidup bersama saling melindungi antara umat

Islam, Nasrani dan Yahudi. Jadi, Nabi Muhammad pada abad ke-7 lebih dulu

mempraktikkan "kontrak sosial". Oleh karena itu, artikel ini tidak akan diperdebatkan

dari sudut keimanan, dengan tetap saling menghormati.

Demikian, semoga ada manfaat dan menambah khazanah ke ilmuan kita. Amin :

Wallohu a'alam “ [Iqbal Istiqlal ].

Referensi : Syaikhonie KHR Ahmad Ma'mun Abdul Mu'in (Allohummaghfirlahu),

mantan Musytasyar PWNU Jawa-Barat dan Rois Syuriyah PC NU Kota Bandung /

Khodim Ponpes An-nadjah AM Syahrir Rahman, Dosen Fakultas Agama Islam

Universitas Sunan Giri Surabaya.

Lihat Juga Muhtasar Ibnu Katsier, Jilid 1, hal 520-523, 834-848. Tafsier Marrohu

Labied 'Ala Tafsier Munir, Jilid 1, hal 100-101, 183-184.
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4.22 0187. QODAR DAN KEMA'SHUMAN NABI ADAM DARI DOSA

PERTANYAAN :

AghitsNy Robby

Mengapa nabi Adam as diceritakan Masiat (membangkang perintah Allah agar tidak

makan buah khuldi) padahal Nabi itu terpelihara dari dosa ?

JAWABAN :

Salah satu yg wajib bagi para Rosul n wajib bagi kita meyakininya adlah sifat amanah,

yaitu terpeliharanya mereka drpd melakukan dosa, baik dosa besar maupun dosa

kecil, biak haram maupun makruh, baik sengaja maupun tidak. Untuk menyikapi

masalah Nabi Adam, aku curhat dulu yach... aku pernah nonton tv film hidayah, disitu

aku liat ada orang jahat... banget sampe2 timbul rasa kebencian di hatiku kpdnya dan

aku menjulukinya si penjahat berengsek....(hehe ma'af), padahal kenyataanya apa.,

ia (si penjahat) ternyata mendapat sambutan n tepukan yg hangat dari sang sutradara

bahkan mendapat uang(gaji) yg Cukup besar... yups...ia adalh pemain yg baik,

secara shury (rupa/gambaran) ia adalah penjahat tp secara hakiky (yg sebenarnya) ia

adalah seorang yg amat patuh kpd perintah atasan. Sama halnya dgn persoalan Nabi

Adam as, lebih jelasnya coba kita intip tafsir showi juz 1:22

& ra-J .a , Js'Nu xt Geulu ué uku S jau * : : ,4 - 9 J. J. Ju: O 3-J :

ua al-J: 96:1, 2,9 Jeur A& Jé 4 9u su: "Je -- - - ->

& 45 s>e : Aé :-e 3,-J selu -el-M &- * - al- J- e, , )

• :-J -- -> s,awal se.0 , 4-as - - 3 45 ° : -as) • 4-la) : 3,-.J

-is es es -: ; , Al J; J. al-M - - -- - - 3 Ju-ae - &:

* 4 --- - - 9 u: , : - 9 ra- AI & 45 - - - - -

J S -->

“Dan yg benar bahwa dikatakan sesungguhnya itu adalah sirrul qodar(rahasia taqdir),

maka ia dilarang scr zhohir tp tidak scr batin. Krn Nabi Adam as. Pd batinnya adalah

diperintah terlebih utama dari kisahnya Nabi Khidir serta Nabi Musa dan saudara Nabi

Yusuf beserta Nabi Yusuf apalagi mereka itu adalah para Nabi. Sesungguhnya Allah

SWT saat berfirman kpd para malaikat "seseungguhnya aku akan menjadikan di bumi

seorang kholifah" adalah sebelum menciptakan Nabi Adam. Dan perkara ini adalah

pastin mustahil salah. Lalu saat Allah menciptakannya n menempatkannya di surga,

diberi tahu dgn larangan makan buah pd rupanya(zohirnya). Larangan ini adalah

larangan shury n makan buahnya adalah jabary dgn sengaja, taun sadar karena ia tau

bahwa kemaslahatan ada didalam memakannya. Dan itu disebut masiat krn

memandang pd larangan yg zohir. Dan dilihat dari sisi syari’at terjadi drpdnya suatu
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pelanggaran. Dan diantara mana ini apa yg dikatakan oleh Ibnul Aroby jika aku di

tempat Nabi Adam maka aku akan makan buah itu dgn sempurna krn ada dlm

memakannya itu kebaikan yg banyak, n jika tak ada satu kebaikan pun selain

Wujudnya Sayyidina Muhammad SAW niscaya cukup". Lebih jelasnya liat lagi tafsir

Showy pd juz dan halaman yg sama:

- A-- - - - : -- - - - sua & - ta-e-4

AJu-J - - Jr., J

ua : ** Jual - : , : ,: * 3, al : , SJ. - 4 Ju-a-l - - -s

&'N Jal

“bahwa sesungguhnya Adam berjtihad lalu salah ijtihadnya, maka Allah memberi

nama kesalahannya itu dgn masiat padahal tak pernah terjadi dpdnya dosa kecil

maupun dosa besar. Sesungguhnya ini termasuk dalam bab “hasanatul abror sayyiatul

mudorrobin"(kebaikan orang abror adalah kejahatan orang mudorrobin).

BARANGSIAPA YG MEMBANGSAKAN SENGAJA N DOSA KPD NABI ADAM DG

MA'NA IA MELAKUKAN DOSA BESAR ATAU DOSA KECIL MAKA |A TELAH

KAFIR, SEBAGAIMANA JUGA YG MENOLAK NAMA MASYAT DARIPADANYA

KRNADA NASH AYAT QURAN".

• AghitsNy Robby >> kemasiyatan Nabi Adam hanyalah sbuah skenario

dr ALLAH tuk menurunkannya dari surga krn sblm ALLAH menciptakn

Adam ALLAH pernah berfirman ke para Malaikat tuk menjadikan seorang

kholifah dibumi sedangkan Adam dicptakan disurga. lalu ALLAH buat

Adam makan buah khuldi sehingga tercapailah tujuan ALLAH menjadikan

kholifah di bumi. yg wajib kita i'tikadkan adalh NABI ADAM MASIAT

HANYA SCR ZOHIRISYARIATNYA SAJA, SEDANGKAN SCR

HAKIKAT NABI ADAMADALAH MASUM(TERPELIHARA DRMASIAT)

bahkan Nabi Adam dikatakan taat krn sedang menjalankan skenario dr

ALLAH. ini mslh aqidah, kalo blm jelas.mari kita bahas Ibh lanjut....

• Husin Ba'bud>> hal itu sirrul qodar yakang

• Bumi Jingga Azzura >> Knp Allah tdk ciptakan Sj langsung manusia d

bumi sbg khalifah? Artinya iblis yg kafir pun atas skenario Allah shingga

iblis pun diusir lalu mempengaruhi adam-hawa untuk makan buah

trlarang?

• Wahyu Gendheng Edan >> Bumi Jingga Azzura, Allah ta'ala lah yang

berkehendak...bukan manusiannya...bagaimana baiknya, Allah yang

nurut dngn kehendak manusia atau manusia yang tunduk dengan
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kehendakNya?

· Bumi Jingga Azzura >> termasuk pembangkangan iblis?

· Zaine Elarifine Yahya >> Berhakkah manusia mempertanyakan

kehendak-Nya?

· AghitsNy Robby >> banyak hikmah2 ALLAH ga menciptakan manusia

langsung di bumi... bisa dilihat dr proses yg terjadi pd nabi Adam

sehingga diturunkan dr surga..

يسألون
هم

و يفعل
عما يسأل

ال

· Wahyu Gendheng Edan >> Segala kehendak Allah ta'ala kepada

mahlukNya pastilah mengandung hikmah, oleh karena itu...kurang

pantaslah kalau kita mempertanyakan kenapa Tuhan begini dan begitu?

seakan2 kita tidak berkenan/tidak terima/protes dengan Maha

kehendakNya.

· Bumi Jingga Azzura >> Bukankah status ini minta dikaji? Sy sama

sekali tidak memprotes-NYA ^^. Knp sgala sesuatu dilimpahkan pd

NYA? Bhwa "ini semua kehendak Allah"? Bukankah di antara takdir Dia

tetap memberi KEHENDAK BEBAS kpd Manusia ? Bukankah aqidah

Aswaja meyakini bhwa Allah menciptakan manusia berikut POTENSI

BAIK DAN BURUK akan tetapi tetap memberi pilihan hamba-Nya

memilih yg mana antara kduanya???

· AghitsNy Robby >>

IMAN KEPADA TAQDIR SECARA HAKIKAT DAN AQIDAH:

Diantara yg wajib kita yakini adalah Segala sesuatu yg baik maupun yg

buruk (menurut ukuran kita), semuanya adalah perbuatan Allah SWT.

Kayanya manusia, miskinnya, cantiknya, jeleknya, baiknya, jahatnya,

semua itu terjadi pd hakikatnya dgn irodat & qudrot-Nya.

Firman Allah SWT suroh As-Shoffat ayat 96

تعملون وما
خلقكم اهللا

و

“Dan Allahlah yg telah menciptakan kamu dan apa-apa yg kamu

perbuat.”

MASALAH: jika seluruh perbuatan hamba itu terjadi dgn kehendak

Allah, bkan berarti si hamba itu majbur(terpaksa) pd seluruh
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perbuatannya? Mengapa Allah minta pertanggungjawaban amal si

hamba?

JAWABAN: Si hamba tidaklah tulen terpaksa atau majbur pd seluruh

perbuatanya, karena ia mempunyai IRODAH JUZ’IYYAH (kehendak

lokal) yg dgn ini ia mampu tuk memalingkan kehendaknya kearah

kebaikan & kearah kejahatan, dan ia juga mempunyai akal tuk

membedakan antara yg baik & yg buruk. Jika ia palingkan kehendaknya

itu kpd kebaikan mk ia di beri pahala krn dzohir kebaikan itu atas

usahanya, jika ia palingkan kehendaknya itu kpd kejahatan disiksalah ia

krn dzohir kejahatan itu atas usahanya.

MASALAH: jika ada hamba yg dibuat-Nya baik lalu diberikan pahala &

surga , ada juga hamba yg dibuat-Nya buruk lalu ditimpakan siksa,

bukankah itu berarti Allah ga adil (dzolim) kpd hamba-Nya?

JAWABAN: Qt smua ini milik Allah, Kepunyaan Allah, Allah bisa berbuat

apapun terhadap milik-Nya sesuai dgn kehendak-Nya.

kalo Qta pnya 2 ekor ayam, yg 1 di sembelih yg 1 lagi dipelihara, apa

bisa Qta disebut dzolim..? ow..tidak, krn Qta yg punya & Qta bebas tuk

melakukan apapun terhadap yg Qt miliki.

Oh..,kalo begitu Qta boleh donk..mematah2kn kaki ayam ini &

menyabungnya..?? waduuh…Qta ga boleh mematah-matahkn kaki

ayam ini & menyabungnya walaupun punya Qta..krn Qta dilarang oleh

agama, Qta terikat dgn peraturan & undang-undang.

Lain halnya dgn Allah, Allah ga bisa disebut dzolim dgn kehendak-Nya

spt membuat penyakit tuk anak2 kecil yg ga berdosa, bencana alam yg

ga selamanya menimpa orang2 bersalah,dll, KARENA Allah tidak terikat

dengan suatu peraturan & undang2, sehingga Ia bisa disebut dzolim.

Perbuatan-Nya adalah absolute,mutlak, dan SEMUA TASHORRUF

NYA ADALAH PADA TEMPATNYA & MENGANDUNG HIKMAH,

walaupun terkadang hikmahnya itu belum terjangkau oleh kemampuan

berfikirnya manusia. Allah Maha Adil & Maha Suci daripada perbuatan

Dzolim.

firman Allah suroh Yunus ayat 44:

انفسهميظلمون
الناس لكن

و
شيئا الناس يظلم

ال
اهللا ان

“Sesungguhnya Allah tidak berbuat dzolim kpd manusia sedikitpun,

akan tetapi manusia itulah yg berbuat dzolim kpd diri mereka sendiri”
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MASALAH: kalo semuanya udah Allah yg ngatur n udah di taqdirkan,

mengapa Qta harus cape2 berdo'a?

JAWABAN: Do'a itu adalah ibadah & perintah Allah, tentu dgn berdo'a

Qta mndapatkan pahala dari Allah. Lalu... ayo Qta liat kitab Al-Adzkar

Lin Nawawy:509

* Al 2, S. suaâl Ji & se-J 5.uu u° : J: 21 : Jl;al Jé : J-as.

>;r99 sSuJ >,'- su-Ju su-Ju s'J' >) : suaâl us- J* Ji -lee

•i u: . Je,S J* -ul :J •--- su.J.: 4 :9-J 3.J •--- U : Ji us. As-,

S Ji suaju - LeN 2, -J: s>Jl se-J Juš Qué- -- 34 -A

* : , SJw 4 use (-, -, -bu-us) : Jw 4 Jé ès : ->- J

“Fasal, berkata Al-Ghozaly maka jika ditanya: “apa faidahnya do'a

padahal ketentuan Allah itu ga bisa ditolak. Maka ketahuilah olehmu,

bahwa sejumlah daripada ketentuan Allah itu adalah menolak bala dgn

do'a, maka do'a itu adalah sebab tuk menolak bala & adanya rahmat

sebagaimana perisai itu sebab tuk menolak senjata n air sebab tuk

keluarnya tumbuh2an dari bumi. Maka sebagaimana perisai itu bisa

menolak anak panah lalu bertolak-tolakkan maka bgtu juga dgn do'a n

bala'. Dan tidak menjadi syarat tuk mengakui ketentuan Allah itu dgn

tidak membawa senjata. Dan sungguh Allah telah berfirman : "...dan

hendaklah mereka itu bersiap siaga & menyandang senjata..."(An

Nisa:102). Maka ALLAH TAQDIRKAN PERINTAH & ALLAH

TAQDIRKAN SEBABNYA".

SECARASYAR!'AT DAN ADAB:

Adab dalam menyikapi taqdir-Nya adalah yg baik-baik disandarkan kpd

Allah & yg buruk-buruk disandarkan pd diri Qta sendiri.

perbandingannya gini...kalo Qta memiliki sebuah mobil Ferrari F70

udah tentu kapasitas & keindahan mobil ini terbangsa kpd pabrik yg

membuatnya. Akan tetapi kalo suatu saat mobil ini nabrak/nubruk tiang

listrik.Qta ga bisa menyalahkan pabrik yg membuatnya..,tentu Qta yg

salah, pabrik jangan di salahin...betulkan anak anak..!!eheii.

Yang baik-baik datang dari Allah, yg buruk-buruk timbul dari nafsu yg

angkara murka. Inilah adab. Dengan adab spt inilah para Nabi & para

Wali memperoleh derajat n karomah disisi Allah.
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Coba renungkan perkataan Nabiyullah Ibrohim Kholilullah,sbgmna di

hikayatkan Allah dalam kitab suci-Nya Al-Qur'an suroh As-Syu'aro ayat

78-80:

J: 36 -e, l°l: . Ji-: :-a: ; 5.0; e-e 36 gil° :4).

“Dialah Allah yg memciptakan aku lalu Dia memberiku petunjuk. Dan

Dialah yg memberi aku makan & minum. Dan apabila aku sakit maka

Dialah yg menyembuhkan aku"

coba liat...Nabi Ibrohim menyandarkan petunjuk, pemberian makan &

minum dan penyembuhan kepada Allah SWT. Dan beliau

menyandarkan "penyakit" kpd dirinya. Beliau tidak mengatakan dan

apabila Dia memberikan aku sakit" tapi "dan apabila aku sakit".

Beginilah mana dari firman Allah Ta’ala suroh An-Nisa ayat 79.

- - - - ulue e : - - - uueius

“Dan apa-apa yg mengenai dirimu drpd kebaikan, maka dari Allah (di

pandang dari segi terjadinya). Dan apa-apa yg mengenai dirimu dari

pada keburukan, maka dari dirimu sendiri (di pandang dari segi

usaha)".

• AghitsNy Robby >> alHabib 'Abdullah al-Haddad dlm NASHOlHnya hal

18

- AA -J &au : -J le gral Jua-J 4: s.U -uju re-S val
* J* - j: 5-u" y-wu : 9

:

Dan dalam kitab dan halaman yang sama :

9 ul: : - 4 Je:J e : :- 34 ° 3 °9-J 59-ali le Jé è :

yra) 3,5 3 as J

Intinya mah jangan membahas taqdir terlalu dalam.

4.23 0189. SEJUMPUT TENTANG ILMU LADUNN||

PERTANYAAN :

Neil Elmuna

Ada orang bilang : " Kyai anu ilmunya adalah ilmu ladunniy ?". Apa ilmu ladunniy
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menurut anda. Bagaimana cara mendapatkannya ?

JAWABAN :

• Mbah Jenggot

3-el°** J: - Jl: Uuel: S3. Jaras-J -ājual 22u° 33.2 -> s,U 4-

eae S, Luw & - sale 4 u, - 4 : 4 : 9 - ul,- -

* 4>- 4 el;ua ua- -ael eulu - su 4,- - - - 4:

suU *: J J*59. J:1> V-9-3 59.2.

Ilmu laduni adalah ilmu yang di berikan langsung oleh Allah kepada

hamba-Nya yang shalih, bertakwa dan selalu berusaha membersihkan

hatinya dari nafsu dan sifat-sifat tercela. Ilmu tersebut dapat di peroleh

dengan tanpa usaha belajar baik dari seorang guru atau berjtihad

memahami teks-teks al-Qur'an, Sunnah, atau kitab-kitab ulama. Meski

ilmu laduni juga mungkin dapat di peroleh sebab barakah guru atau

memahami al-Qur'an, Sunnah maupun kitab-kitab ulama yang shalih.

Ilmu laduni juga dapat di sebut ilmu mukasyafah, ilmu wahbi, ilmu ilham

dan ilmu ilahi. Dalam Al-Qur'an Surat al-Kahfi ayat 65 disebutkan:

ue UJ & Sues

“Dan Kami ajarkan padanya (Nabi Khidhir) ilmu dari sisi kami". Ayat ini

menerangkan Nabi Khidhir meperoleh ilmu laduni dari Allah. Ilmu laduni

dalam literatur kitab-kitab salaf tidak hanya di peroleh Nabi Khidhir saja,

bahkan selain para Nabi, baik seorang wali atau shufi juga bisa

memperolehnya. Dalam keterangan kitab-kitab tafsir di lingkungan

Ahlussunnah wal Jama'ah, ilmu laduni tersebut bisa diperoleh oleh

seorang hamba yang taat dan hatinya bersih. Dan ketetapan ini sudah

sangat masyhur serta banyak para wali atau shufi yang

mendapatkannya.

Ibnu Hajar al-Haitami menyampaikan bahwa dalam Risalah al

Qusyairiyyah dan Awarif al-Awarif (as-Suhrawardi) tentang wali yang

mendapatkan khabar ghaib sangat banyak . Ibnu Hajar al-Haitami juga

menuturkan bahwa mengetahui ilmu ghaib adalah bagian dari karamah.

Mereka dapat memperoleh dengan cara di khithab-i (sabda) secara

langsung, di bukakannya hijab (kasyf) dan di bukakan kepadanya lauh

mahfuzh sehingga dapat mengetahuinya . (Fatawi Haditsiyyah hlm.

222). Adapaun dalil dan bukti bahwa ilmu tersebut bisa diperoleh oleh

hamba yang taat dan bersih adalah :
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Ayat al-Qur'an surat an-Nisa’ :113 tentang Nabi Muhammad yang

menerima ilmu yang berkaitan dengan hukum-hukum dan hal ghaib.

.l: : Ju ule.S: Lsle

"Dan (Allah) telah mengajari dirimu ilmu yang engkau tidak

menegtahuinya"

Ayat al-Qur'an surat Yusuf : 68 tentang Nabi Ya'qub yang menerima

ilham dari Allah:

: , :- i - s 1 x:

Suleus] le;.U :

"Sungguh Dia (Ya'qub) adalah orang yang mempunyai ilmu, karena

Kami telah mengajarinya" Hadits riwayat Muslim dalam Shahih-nya:

2 , , 2 : 6 1.3 ki. : 2 ...2 ° 4 ...2-24 12 x3.. i. *t. • 2

& öe 3:4- : -S 3: 9s: J: 25&isi-s :e & 2 : :
2 . . . . 2 : : *a . . . . . . . . . . . . 4. . . . . . . a: :

9: 9:- - - 3 Ju : - G - 8° 4-i: : :

“Dari Nabi Muhammad Saw, bahwa beliau bersabda: Di dalam umat

umat sebelum kalian ada para muhaddatsun, maka jika ada satu dari

umatku yang termasuk di dalamnya, maka sesungguhnya 'Umar bin

Khaththab adalah salah satu dari mereka. Ibnu Wahb mengatakan:

Tafsir Muhaddatsun adalah orang-orang yang diberi ilham."

Hadits ini mengantarkan kepada satu pemahaman bahwa ilmu ilham

bisa didapatkan oleh selain Nabi Khidhir, seperti Sayyidina 'Umar dan

lain-lain. Hadits Rasulallah riwayat at-Tirmidzi dari Muadz bin Jabal

bahwa Rasulallah bersabda: "Aku melihat Allah, azza wa jalla

menempelkan telapak-Nya di antara bahuku, kemudian aku merasakan

dinginnya jari-jari-Nya di antara putingku dan kemudian tajalli-lahsetiap

sesuatu kepadaku dan aku mengetahuinya sehingga aku dapat

mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi dan apa

yang terjadi antara tanah timur (masyriq) dan tanah barat (maghrib)"

hadits ini di Shahih-kan oleh al-Bukhari, at-Tirmidzi, Ibnu Khuzaimah

dan lain-lain.

Hadits Riwayat Ibnul Jauzi dalam Manaqib Umar tentang Sayyidina

Umar yang mengatahui tentaranya yang sedang berperang padahal

beliau sedang berkhuthbah. Hadits ini hasan sebagaimana di katakan

oleh al-Hafizh Ibnu Hajar. Riwayat tentang Sayyidana Abu Bakar yang

pernah menebak kandungan istrinya bahwa bayinya laki-laki. Dan itu

ternyata benar adanya. Hadits riwayat Abu Nu'iam al-Ashfahani dalam
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Hilyah al-Auliya dari Anas :

“Siapa yang mengamalkan apa yang dia ketahui, maka Allah akan

memberinya ilmu yang dia tidak ketahui." (Ash-Shawi dalam Hasyiyah

Tafsir al-Jalalain 1/182 menisbatkan ucapan tersebut kepada Imam

Malik ) Ibnu Hajar al-Haitami pernah ditanya tentang hadits ini dan

beliau menjawab, "Sesuai apa yang dikatakan oleh Izzuddin bin

Abdissalam bahwa sesungguhnya orang yang mau mengamalkan apa

yang dia ketahui baik wajib syar’i, atau sunah atau menjauhi makruh

dan haram, maka Allah akan memberinya ilmu ilahi yang sebelumnya

dia tidak mengetahuinya". (Fatawi Haditsiyyah hlm. 203-204, Darul Fikr.

).

Ucapan Ali al-Kisai :

de : & Si es a :-si - : : Ju-Jidu-isa 3-4 Ju

Jus isi sa: Jè -88; - ia - 4 Jus esia :u sa

& S : Jé &- Sidji ja & : :-4-3 : Jus : - J

* <t :

jxa: ) :a.)

"Ad-Damiri berkata : Masalah ini adalah masalah yang pernah

ditanyakan oleh Abu Yusuf (Hanafiyyah) kepada Ali al-Kisai ketika al

Kisai pernah mendakwahkan bahwa siapa yang dalam satu ilmu luas

layaknya samudera maka dia akan bisa pada ilmu-ilmu yang lain. Abu

Yusuf bertanya: 'Anda adalah imam dalam bidang nahwu dan sastra,

apakah Anda bisa fiqh juga? Al-Kisa'i menjawab: "Tanyalah yang Anda

suka! Kemudian Abu Yusuf bertanya: Andai ada orang yang sudah

melakukan sujud sahwi tiga kali, apakah dia wajib bersujud untuk kedua

kali? Al-Kisa'i menjawab: ‘Tidak, karena sesuatu yang sudah diperkecil

(tashghir) tidak boleh diperkecil lagi." ( Disebutkan dalam kitab-kitab

Fiqh Syafi'iyyah dalam bab sujud sahwi.)

Ucapan al-Kisai tersebut menunjukkan bahwa siapa yang dalam satu

disiplin ilmu agama luas bak samudera, maka dia akan mendapat ilmu

laduni dengan bisa menguasai ilmu-ilmu yang lain. Kisah yang

diceritakan oleh al-Habib Abdullah Alawi al-Haddad tentang seseorang

yang semula bodoh kemudian menjadi alim lewat ilmu wahb dan ilmu

ilahi (ilmu laduni) di bidang ushuluddin dan cabang-cabangnya. Mereka

adalah Said bin ‘Isa al-Amudi, Ahmad ash-Shayyad, Ali al-Ahdal dan

Abul Ghaits. Dengan keterangan-keterangan ini pernyataan dan
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syubhat-syubhat mereka yang tidak pernah di dukung dalil sudah

terbantahkan.

Lebih lengkap tentang dalil-dalil ilmu laduni yang dapat diperoleh selain

Nabi Khidhir, lihat Fatawi Haditsiyyah halaman 222 dan Majmu’ Fatawi

wa Rasai halaman 202 pembahasan tentang ilham.

--alu lel 4:

http://www.facebook.com/note.php?note_id=390430753099

Faktor gen < keturunan> apakah menjadi penentu seseorang mendapat

anugerah ilmu ladunniy ? Setahu saya enggak, karena dalam kitab Al

Hikam dijelaskan ilmu ladunni itu Murni Hanya karena Anugrah

DariNya.

: s i, . . . . . . . ... : 1-2 a: . . . . t.: +1: A at, : 11 . . ..

3i 4: : Si u : u : ulse j3 & 4 Jui Sé ->: 3 : u : 3

't : , : . . i. t. . . . . ... :i ti: ; Vi. 41-12 %... : 3'-at i : 1: ti : i't 8-a.

4:1:4: 3:13 : 44 -ji Jus:S3 ul° 53,3 : ->: Qi -lai Ji uji ->:

•ule 33,3 : u.

Jika Allah membukakan pintu makrifat bagimu, jangan hiraukan

mengapa itu terjadi sementara amalmu amat sedikit. Allah

membukakannya bagimu hanyalah karena Dia ingin memperkenalkan

diri kepadamu. Tidaklah engkau mengerti bahwa makrifat itu adalah

karunia-Nya kepadamu, padahal hanya amal itu saja persembahanmu

kepada-Nya? Maka, betapa besar perbedaan antara persembahanmu

kepada Allah dan karunia-Nya kepadamu ... Bisa disebut ilmu ladunniy

ini termasuk ilmu muktasabah baathiniyyah.

• Neil Elmuna : ILMU LADUNNIY >> 'ULUM GHO|B|YYAH dan ILMU

LADUNNIY >> 'ULUUMSYAR'|YYAH

• (WAALLAMAKA MAA LAM TAKUNTALAM...) AY ALLAMAKA MAA

LAM TAKUN TALAMUHU MINASY SYAROO-|'| WAL 'ULUUMIL

GHO|B|YYAT WA KAANA FADHLUHU 'ALAIKA KAB||ROO BIL

WACHY| WAR RISAALAT WA SAA-|RIN N|'AMIAL J|SM|YYATI.

[SHOFWATUTTAFAASIIRHAL 303, ASHSHOOBUUNIY ].

Jw 4 & Puy & Si wi : - - - - - - J- gu -4e

& es ke sas :J asal Ju-J : - - -a: :

J Ju-> J-U -le : Ssi :
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Jº : -3° ala-b e eS- le rasºl J-a-. se il suº sºlº al lº

65 –assi º le va e le case e - se si è rasº e º se-

ºsi " va ce" º al "vase e " - e la cº -, e gº º 3 º ai

vºce e "ºgº e -,ºl J ea º - e º al J- e si " iº e " º "

- e g J-, e z - - - - - - - - Jº: 3 gº º Jºlie,

ese - e º se- sa e sºlº ad ola-Jº 80 su SI ! , a uſa- e la

Ue Jº- lº 0 - 5 - º,sual - lº è - e se lº gºl giallº allº

ce -il 3, e- las S is oè zºS sbº e zºoS 3, i giºe

–ººl, siti di 4 e,sº, -ie las S -ºsse -li sl, e lº sº siti di

se a -5 º olaS e al suº -sº e - sº sºlº al lºb

e, e olaS -- -- e, ce lº Jº- si e -, gº º

oè -ººl, si ergº gº gº e -sºº e S e,se - era usb

º, lº sº se il sºlº se lº slal -iº erº suº sº, lº sº -

Jºriº -, iº e il -3 - º erº sºlº ºrº - e se lº

Lai,º º ...

º e al velº e - al lºb " º - si cºl Jº

e º ziº a sus) Jus; º, se ce lº iº è el Jº; - º eº-lº

J- º, se º se -º al e Ae Jº s º - al -, si e'

Le º sº sºlº º Jº º cºesº - e le º A e º J;-, sa-Jº

zoº e " i galli - e iº sº iº e º gº gº S. -

382 / 3 . Su J.

sia Jsi e e, assº del 5,4 ael J-, e º o sºlº a Jº;

ºs-ſº e ºre J, et Jb - si e' di 34

[33:AS e, se JV );-l

cºsiº º eS º 5; Jº Jºse - sº iº e ºrie e casº -

-l-S è ºbssº egli è basa sulla al J- º - e di uso , sºus,
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J: J- 9u :- Ji - , se33 ulai eulue: ,\4: -ul J-->- ou Jue: , 334-J J- 31,3:53

suasi 4-usu> :- suasi Jaluas suasi --53 &: & Ass- J-ui J5

s-S J - A$3 Jas gu -âl 4-:-& suasi 3:4-i:

* 9: Jú re, Jü -: si A-4 Sk

[33:S 21,se Ji 3,5-]

&-al'- 3:4; 3:4 - sua-Sl; sua-S -& Aras ola.

( , 3 - 14 & 9: * Ju-lu -, -- luas (ue u4 su-le:

* Je, ee --- A & : & sual J- -asJ. J. J. J. J.J.J da-l:

je 4 & 9s - La 9u - - :- - 4 : , -- le - w

su -- La 963 -3 ° C , es ra-J 9 °3'- 5, Ge la vs Jsi J-s

e le Je,-. Ji: 4 ole & Jsi -3 es ex-J le -> U- ia-B:

ua 2); 4: , ,-e &a- J u; 4: U3 J yu - rasJi Q u5. U3 -

* 4 & : gu - 9 u: J. , - Ju - -: 4:

Ala-l:

* &, & 9,- le Jee & 9 , SJ-->

9 - 9 , es & - :u, -es: ;-9 es-Jae J, 4 - 4:

33-) : : :-3) Gua 4 gau - 44 a: 53.0 :-3).

(-, 9 - e-sis) - 4 Ju : - ;u-9 su wi -9u

us, Jw - ale's u: J. ul su-l - : Jua & Us : -3 e :

•Us (ex-, v -> -l - u: Ju-J : J'J-MJ u, -si 5) Jw Je

J- : uju GS

-ab: , -s' 4-6 9 - 9su) Jw J; - ua 4 ua us

*9- ale -> U- -Éus : -- sb: , : (su:u usu - S3-, J-, si ,

Jet 2,9; -1,- ke 4 -) Jews& J- &M, lu si : S- J-Asi

*J: 4 9 su G- j & ->: : - J S- &

*i 9u-- U- G - au"Je à Jsi : - *-ju : - S (*

°3l-J - , -!>-U: :A: -) J8, J: J-l -ee: J8 ul: , , al Ga. -->
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3 -,SJ 9,4 -sl, 3 J3 e J-a- , , ali uku- : -- Jl -, si u:

-al 9 J-J: :) •-la) , J: J') , :u-J :u-J -S J5 - S: , : -

s-l 4 : - G -, -)Jw Jé u: u4 - 9 & -> , -S

sa & Jas 4 9s: 3-4 : & Jss (4 &-- 4 b:) Jw Jes (-le

J-a: - Jle aus) Ja: Jè uss , 44,- J &-U Aeuil; 3: 3-4 °3lal).

-- - 4 - 4 J- G -- , 4: 4 :-lu 9 A - Je*

Ju- - - - - 4 Ju- -a).

• sas: -J: -ušu -u alô as -u) : - ) -- Jl J: ->J :

u-i e : Ji Ls - -a:9é uwes Jau-S J3 : S: 4.S. Ale -- ,i

JJ> 4-0 & : , -J- S: ;ur , u ,- . Je'el Jéu sus).

Je 93 s.a. s.U Jaa s$-a: ésue Jus • - ; ) 4 - 44& 3-a: , eg

A. S. Aula usus .

• A Nafik Halim

1/282 &J --: 44 - J - 9 J-a> N °3' -14 :

Ilmu wahby atau laduny tidak diperoleh melaluli sebab akan tetapi ilmu

Wahby atau laduny itu merupakan pemberian Allah kepada orang-orang

tertentu. [al Futuhatul Makkiyah 1/282].

{ sual Jé -: -le as u: S1 -- S u: uau ule si { ule UJ ou les

4* al- - 4 : gu -- - ssal ->} - AA - La :

&A, AA -,4u : - - - - - - - -šu Ju Ss.

2/632 -u! 3:4-2

Ilmul Ghuyub adalah ilmu tertentu yg tdk dapat diketahui kecuali dgn

Taufiq Allah. Ulama mengatakan Ilmu Robbany ini merupakan buah

ikhlas dan taqwa dan juga disebut ILMU LADUNNY yg diberikan oleh

Allah kpd orang yg ikhlas dlm beribadah. Ilmu ini tdk dapat di peroleh

melalui usaha dan kepayahan . Ilmu ini merupakan pemberian Allah

kepada orang-orang yg di beri keitimewaan oleh Allah berupa al Qurbu,

Kewaliyan dan Kekeramatan. [Shofwatut Tafasir 632].
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4.24 0190. APAKAH ANAK HASIL PERZINAAN BISA MASUK SORGA ?

PERTANYAAN :

Moh Zaini

Betulkah anak zina (waladuz zinaa) tidak akan masuk surga ?

JAWABAN :

Masaji Antoro

Anak ZINA tetap bisa berkesempatan masuk surga bila memang dikehendaki oleh

Allah dan dia beramal shaleh, sedang hadits Nabi :

u-J J>- S u; : :

Anak zina tidak akan masuk surga (Riwayat dari Abu Huroiroh), Kemungkinannya ada

dua :

1. Hadits tersebut Maudhu (palsu)seperti yang dinyatakan oleh imam aljauzi dalam

Kitab ASnaa alMathOOlib Fiahaadits alMukhtalifati.

2. Hadits tersebut diartikan tidak bisa masuk surga pada golongan orang-orang yang

diperkenankan memasukinya pertama kali, sebagai bentuk efek jera agar tidak ada

perzinahan yang dilakukan oleh para orang tua

956- ->> s,:J & Jüu-Ji J-4 S ujM : , :

ASnaa alMathOOlib Fiahaadits alMukhtalifati I/195

4: ul: ; ; & 9sèb sui & 4 8g isi : 9 Ju-J-es & & Si :ulis: r:

see e : :;- 3 Jul : : 2 u: :u-l & Jij & 3-4 S A :

* J;. Ju J; :ar : asal es-l :si :u si&sud Ju : 0-4 S A :

1/55]

“Ulama sepakat, bahwa setiap orang yang beriman dan beramal shaleh, baik pria

maupun wanita tentu masuk surga meskipun anak dari zina. Adapun sabda Rasulullah

SAW : Anak zina tidak akan masuk surga itu diartikan tidak masuk bersama-sama

golongan yang masuk surga pertama kali, sebagaimana keterangan di dalam kitab Al

Siraj al-Munir Juz ||| 'ala Jami’ al-Shaghir dalam salah satu keterangannya :

Rasulullah bersabda, "Anak zina tidak akan masuk surga." Al-Munawi berkata,

maksudnya adalah bersama orang-orang yang masuk surga pertama kali." (Ahkam al

Fuqaha I/55). Wallaahu Alamu Bis Showaab.
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4.25 0231. Keutamaan belajar ilmu keislaman

PERTANYAAN :

Zaine Elarifine Yahya

Gabriel menghabiskan mayoritas waktunya untuk belajar dan mengajar hingga tiada

banyak ibadah sunnah dan wirid dilakukannya.. akankah si Gabriel ini masuk neraka

lantaran hal itu ?

JAWABAN :

Masaji Antoro

Menurut Imam Syafi'i belajar ilmu itu lebih baik ketimbang shalat sunat.

9u usul 9- & Jae .lalu Ju-8 ° 4' -, -eu J; ber: : - ) -eual rael 's

Je, & J-a: *-al Je, Jl gle su 4,5 v le gsu: Jal 9 J-as a: :us Je, lalu Ju-}

:- Jl G. Ajau) : sawal 895 - - - -Dual 9 : Ale J.A. V. as 44 - J-as 4: :-J

& 'al 3-2 & J-as lal

Dan diantara amal-amal ketaatan yang paling besar dan ini sesuai dengan pernyataan

Imam Syafi'l ra, adalah Belajar ilmu agama itu lebih utama dibandingkan shalat sunah

karena belajar ilmu itu fardu kifaayah dan lebih utama ketimbang perkara Sunah,

Kewajiban bersedekah itu lebih utama ketimbang kewajiban haji dan sedekah Sunah

itu lebih utama ketimbang haji sunah. Menurut al'lbaadi bahwa orang yang berhaji

dengan haji sunah itu lebih utama ketimbang sedekah sunah. [ lidhooh fi Muhyi as

Sunnah li Ibni Hajar alHaitamy Hal. 5].

( Jul le Ju: si -isual :u 9 x, gas si & J-asi : Ji Q! Ju 4: si (JeuU 9* 4:

->u-l A -- -S u:- Ju-yu Asal u'e - as ->-S : - 4 ue US Jl.

-e -- Je -- Jeus je: 4 J- ab: : -se: - aue us 2- - 4:

•la) : Jes, J-as 3 reuil Ji Ji Aa!: ->:3,

Sebagaimana telah dijelaskan dalam bab shalat Sunah yang dikutip dari alQaadi

alHusain bahwa haji Sunah itu adalah ibadah yang paling afdhal karena mencakup

harta dan badan. Alhulaimy berpendapat, haji itu menghimpun seluruh pengertian

ibadah, maka orang yang berhaji ia seakan-akan sekaligus melaksanakan shalat,

puasa, l'tikaf zakat dan berjuang dijalan Allah. Menurut al-'allaamah Abdurrauf al

munaawy, yang jelas bahwa pendapat alQaadi alHusain tersebut selain yang terkait

dengan masalah ilmu. [|'aanah at-Thoolibiin II/277 ]. Wallaahu Alamu Bis showaab.
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4.27

0238. PESUG|HAN

PERTANYAAN :

Galih Narendra

Bolehkah melakukan pesugihan atau nyupang ?

JAWABAN :

Masaji Antoro

Pesugihan dengan cara bersekutu dengan Syetan seperti ngepet, nernak thuyul, ngipri,

masit, minalti dll adalah haram.

3 :Jual sua: : -, -is real-u-3 - Jua: se4 -,: , -ra el-J al-u : -

•,a-l - : - Las &,4u Juan &, & reul sayu-l 9u: si 3-Ju sšl y-ali ael :

* 3> -l - as -- 9sus : - aul es-- b,: kual es } : Jw Je

s: ,- 9se-3. sau-I - - 4 - 4-),

Apa yang terjadi dengan mengambil khadam Syetan dengan cara melakukan

pendekatan padanya, melakukan pesambungan dengannya agar dapat

menjadikannya khadam dan memerintahkannya untuk memenuhi aneka kebutuhan

atau mendatangkan bahaya dan menyakiti makhluk lain atu mendatangkan berita

berita tempoe doeloe dengan cara menyambung dengan jin qarin, ini bagian lebih

beratnya bentuk dan lebih beratnya sihir, Allah Ta'aala berfiraman "hanya setan-setan

itulah yang kafir (mengerjakan sihir)" (QS.2 ayat 102). Dan bila orang yang melakukan

sihir dikatakan paling kufur, paling keji, paling sangat dalam menentang Allah,

rasulNya serta hamba-hambanya yang shalih maka perbuatannya juga paling kuat

dikatakatan dalam kekufuran, kekejian dan penentangan. Al-Fiqh alaa Madzaahib al

Arba'ah V/225].

0255. Nama-Nama Syaithan dan Sebagian Tugasnya

Oleh Gozin Mahabah Basalamah

Nama-nama setan / syaithon dan tugasnya di kitab bidayatul hidayah :

1. ghonzabun bertugas mengganggu orang yang Sedng sholat

2. walhan bertugas mengganggu orang sedang bersuci guna membuat ragu-ragu

3. zalambur bertugas mengganggu Orang yg sedang jual beli (merayunya untuk

mrngurangitakaran dsb)
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4.28

4. a'war bertugas membuat daya pikat pada bokong kaum hawa, ada yang

mengatakan bertugas merayu orang agar melakukan zina

5. wasnan bertugas mengganggu agar seseorang tdrny lama n mengipasi agar tidur

(orang lagi sedang melakukan kajian atau sholat)

6. tabrun bertugas membuat daya pikat pada wajah dan pipi

7. dasmun bertugas mengganggu orang yg sedang makan agar tidak memulainya

dengan baca basmalah

8. matun bertugas mengganggu orang agar berbicara bohong

9, abyad bertugas mengganggu para nabi dan para Wali

0260. RAMADHAN DAN SIKSA KUBUR

PERTANYAAN :

Nur Hupi

Assalamualaikum. Adakah Dalil mengenai bahwa mayyit di bulan Romadlon itu

terbebas dari siksa kubur selama sebulan penuh. Syukron katsiron

JAWABAN :

Fachrul Ibnu Zunurain

Ma'alaykumsalam warohmatullohi wabarokaatuh, Baginda rosululloh shollollohu'alaihi

Wasallam bersabda," Apabila bulan Romadhon tiba, pintu pintu langit dibuka, pintu

pintu neraka jahannam ditutup dan Syetan di belenggu dengan rantai" ( HR. Syaikhan)

Masaji Antoro

Wa'alaikumsalam Wr Wb. Memang ada: Riwayat Anas Bin Malik ra, namun sanadnya

dhO'if

*-ji -S Ja- J : -lle &, &: xil Jai ge -es'Ja. j -lla) : Ja

A & Jié Juar, & : , : rā' -lle Ji uju : - gel --- 2u-g ss, 4:

4-J ul : 4-J a: -v -> &, l

Apakah siksaan diangkat disebagian waktu-watu tertentu bagi ahli kubur ? Siksa kubur
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terkadang diangkat/dihilangkan disebagian waktu-waktu yang dimulyakan,

diriwayatkan dengan sanad yang dho'if “Dari Anas Bin Maalik ra. Sesungguhnya siksa

kubur diangkat dari orang-orang yang meninggal dibulan Ramadhan, begitu juga

FITNAH KUBUR diangkat bagi orang yang meninggal dihari jumah atau malam

jumah". [Ahwaal alQubuur I/105].

Ada juga Pernyataan an-Nafrawy yang diambil dari al-Yaafi'i dari kalangan Madzhab

MAALIK :

J>> -l-J Suaa J. Jeua- J-3 :Ju 4 ú, : 4-J ul J3 ia. S : Ji Qi ual asu) Jes

Jé-3: \gal 3 Aase-J a: -l.ial Aue &: ASJ J! Jú wal ASJ J- PSSJ J- J- Ao->3 ušJ

Jua.*)

Berkata al-Yaafi'i : Telah sampai pada kami bahwa orang-orang yang meninggal tidak

di siksa dimalam jumah untuk memuliakan jumah. Pernyataan ini mengandung arti

terangkatnya siksaan hanya tertentu bagi orang-orang muslim yang maksiat semasa

hidupnya tidak berlaku bagi orang kafir namun dalam kitab al-Bahr al'Uluum juga

berlaku bagi orang kafir “Sesungguhnya orang kafir diangkat siksa kuburnya dihari

jumah dan malamnya serta disemua bulan-bulan Ramadhan. [ alFawaakih ad

Dawaany I/304]. Wallaahu Alam Bis Showaab.

0294. ISLAM, AWALNYA ASING DAN AKAN KEMBALI ASING

Islam datang pada masa jahiliyah dalam keadaan asing, dan telah datang masanya di

mana islam saat ini dirasakan asing oleh pemeluknya. Sungguh benar sabda

Rasulullah Shallallahu 'alaihi Wa Sallam:

sual 3la: u: 14 us$ 33: u: *Su: 14

"Islam dimulai dalam keadaan asing dan akan kembali asing sebagaimana awalnya,

maka thuuba (beruntunglah) orang-orang yang asing." (HR Muslim).

Makna Asing

Definisi asing dalam hadits di atas bukanlah mutlak diberikan bagi seorang yang

tampil beda di tengah masyarakatnya. Akan tetapi, asing di sini bermakna seorang

muslim yang melaksanakan syariat Islam dengan benar ketika masyarakat

melupakannya. Ketika ia melaksanakannya, masyarakat di sekitarnya mengingkarinya

bahkan menentangnya. Makna asing di sini dijelaskan dalam hadits lain bahwasanya

mereka adalah: "orang-orang yang berbuat kebajikan ketika manusia rusak", dan

dalam riwayat lain mereka adalah: "orang-orang shalih di antara banyaknya orang

orang yang buruk, orang yang menyelisihi mereka lebih banyak dari yang mentaati

mereka".
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Makna Thuuba

Thuuba dalam hadits di atas ditafsirkan secara berbeda, sebagian ulama

menafsirkannya dengan nama pohon di surga, sebagian mengatakan ia adalah

kebaikan yang banyak, sebagian mengatakan ia adalah surga. Akan tetapi, semua

makna tersebut adalah benar. Seorang muslim yang teguh di atas agamanya,

berpegang pada tuntunan Nabinya yang suci di saat manusia sudah melupakan

tuntunan tersebut, walaupun dia dicela, dihina, diasingkan karena melaksanakan

agama Allah maka Dia akan menyiapkan baginya kebaikan yang sangat banyak.

Ahlussunnah adalah Kelompok Terasing

Ahlus Sunnah adalah orang-orang yang menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah

dalam seluruh perkara, baik dalam ibadah, perilaku, dan dalam segala bidang

kehidupannya. Oleh karena itu, biasanya mereka menjadi orang-orang yang

dipandang asing di tengah masyarakatnya dikarenakan mereka menghidupkan

sunnah yang sebelumnya belum dikenal atau mereka menyelisihi adat istiadat

setempat yang berseberangan dengan syari'at. Maka Ahlus Sunnah adalah kelompok

terasing.

Para ulama biasa mensifati Ahlus Sunnah dengan keterasingan dan jumlah yang

sedikit. Al-Hasan Al-Bashri rahimahullah berkata kepada sahabat-sahabat beliau,

"Wahai Ahlus Sunnah, lemah lembutlah kalian semoga Allah ta'ala merahmati kalian,

karena kalian termasuk orang-orang yang paling sedikit". Yunus bin Ubaid

rahimahullah berkata, "Tidak ada satupun yang lebih asing dari As-Sunnah dan orang

yang mengenalnya". Sufyan At-Tsauriy rahimahullah berkata, "Berbuat baiklah kepada

Ahlus Sunnah karena mereka adalah orang-orang asing".

Sunnah yang dimaksudkan di atas bukanlah sebagaimana pengertian menurut ulama

fiqh, yaitu sesuatu yang apabila dikerjakan mendapatkan pahala dan apabila

ditinggalkan tidak mendapat dosa. Namun yang dimaksud para ulama di atas dengan

sunnah adalah jalan hidup Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam dalam beragama.

Itulah jalan yang Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dan para sahabatnya berada di

atasnya yaitu jalan yang terbebas dari segala bentuk syubhat (virus pemikiran) dan

syahwat (virus menginginkan hal-hal yang Allah larang). Jadi tepatlah pengertian

Ahlus Sunnah yang dikatakan Al-Fudhail bin Iyaadh yaitu mereka adalah orang yang

mengerti tentang barang-barang halal apa saja yang masuk ke perutnya. Karena

memakan barang-barang yang halal merupakan perkara sunnah paling penting yang

dipegangi oleh Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dan para sahabatnya.

Keterasingan Islam Saat Ini

Saudaraku, saat ini telah terlihat bagaimana kebenaran sabda Nabi shallahu 'alaihi wa

sallam di atas. Kaum muslimin saat ini yang sudah jauh dari agamanya membolehkan
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berbagai perkara yang sudah jelas-jelas dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya dan

melarang perkara yang Allah dan Rasul-Nya perbolehkan. Lihatlah contohnya perkara

zina yang jelas-jelas dilakukan di depan umum dan disebarluaskan. Masyarakat malah

membiarkan perbuatan ini, bahkan menyanjungnya pelakunya karena dia telah

mengakui kesalahannya. Sedangkan orang yang melakukan perbuatan yang jelas

jelas halalnya dalam syari’at ini yaitu poligami malah dihujat, dicela bahkan dituduh

sebagai orang yang memperturutkan hawa nafsunya, wal'iyudzu billah. Inilah

keterasingan Islam saat ini.

Wahai Dzat yang membolak-bolakkan hati, tetapkan hati kami diatas agama-Mu,

Wahai dzat yang memalingkan hati, palingkan hati kami pada ketaatan kepada-Mu.

[Hakam elChudrie].

0305. KAROMAH PARASHAHABAT NABI

PERTANYAAN :

Bazr Jamhar

Kenapa sahabat tidak tampak karomahnya sedangkan waliullah mempunyai karomah

yang bermacam-macam...??

JAWABAN :

-J-e 3):

Karomah Sahabat Abu Bakar Ash-Shiddiq

Didalam kitab Jami'u Karomati Awliyaa " -- eu!; su: "karya Imam Yusuf An

Nabhani (1265 H - 1350 H) cetakan Dar El-Fikr jilid 1 halaman 128 diterangkan

sebagai berikut:

* 4 - K. wi : Jus 4-2 -ul: , 9 A - : -: :- -: 9, A4 Jé

4 J- ue &- sas : - l° 4' - - - - 4 jur -- - 4 : *&

- J -M Bl-si : : , -: -* 3 : - -u! su -uju : xi -

"Dan Imam Fakhrur ROzi berkata di dalam kitab tafsir Surat Al-Kahfi. Dan

sesungguhnya aku hanya menceritakan sedikit tentang karomahnya sahabat Nabi

Muhammad saw. Ia berkata. Adapun karomahnya Abu Bakar RA, di antaranya. Ketika

jenazahnya (Abu Bakar) dibawa ke pintu makam Nabi Muhammad saw, beliau

mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad saw. As-Salamu'alaika yaa Rasulallah

(Semoga keselamatan Allah dilimpahkan kepada engkau hai Rasulullah !!). Ini adalah

Abu Bakar di pintu makammu. Kemudian, seketika itu juga pintu makam benar-benar
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terbuka. Seiring dengan itu ada suara hatif (suara tanpa rupa) yang keluar dari makam

itu menjawabnya: Silahkan masuk kekasih Allah kepada kekasih-Nya yang lain !"

Mbah Jenggot

1. Karomah Abu Bakr As-Siddiq Fakhrur Razi, tatkala menafsirkan Surat AI¬Kahfi

banyak menceritakan tentang karomah para sahabat Nabi termasuk di dalamnya

karomah Abu Bakr As-Siddiq. Diceritakan bahwa saat mayat Abu Bakr dibawa dan

mendekati pintu makam Rasulullah, para pengusung mengucapkan salam,

"Assalammu'alaika ya Rasulullah, ini Abu Bakr sedang di luar pintu". Tanpa diduga

pintu makam langsung terbuka dan terdengar suara, "Masuklah orang yang dicintai

kepada orang yang mencintainya" Menurut Imam Taj Al-Subki, Abu Bakr memiliki 2

macam keramat. Pertama, mengetahui penyakit yang dialaminya membawa kematian

dan mengetahui bayi yang ada didalam kandungan isterinya adalah bayi perempuan.

2. Karomah Umar Ibn Al-Khatab Al-Faruq Sarriyyah Ibn Zanim adalah salah seorang

pemimpin bala tentara Umar Ibn Al Khattab. Suatu ketika dia sedang berada di medan

peperangan dan saat balatentera yang dipimpinnya berada di pintu Nuhawand. Saat

itu, Umar Ibn-Al Khatab sedanan berada di atas mimbar untuk membacakan khotbah,

tiba-tiba saja dia berteriak agar Sarriyyah Ibn Zanim mengubah strategi perang.

Padahal saat itu Sarriyyah Ibn Zanim berada di arena pertempuran di negeri timur,

sedangkan Umar di Madinnah. Kemudian suara komando Umar tersebut didengar

oleh Sarriyyah yang segera mengubah strategi perangnya. Diceritakan, di masa Umar

Ibn Al-Khattab pernah terjadi gempa bumi yang maha dahsyat. Kemudian Umar

bertahmid dan memukulkan cemetinya seraya berkata, "Hai bumi, tenanglah kamu!"

Maka dengan segera bumi tenang kembali seperti semula. Saat penaklukkan kota

Mesir di bawah panglima 'Amr Ibn Al-As, terjadi kekeringan di sungai Nil. Menurut

penduduk Mesir air akan mengalir lagi bila seorang perempuan harus menjadi korban

sebagai tumbal. Perihal ini ,'Amr Ibn Al-As melaporkannya kepada Umar Ibn

Al¬Khattab. Lalu Umar menuliskan surat kepada sungai Nil yang berbunyi, "Dari Umar

Amirul Mukminin kepada sungai Nil di Mesir. Amma badq. Jika kamu mengalir dengan

kehendakmu, maka janganlah kamu mengalir. Namun jika kamu mengalir karena

kehendak Allah Yang Maha Esa dan Perkasa, maka kami mohon kepada Allah Yang

Maha Esa dan Perkasa untuk mengalirimu" Selanjutnya surat itu dilemparkan ke

dalam sungai Nil. Dan pada malam harinya suangai Nil mulai berair.

3. Usman Ibn ‘Affan Usman terkenal dengan ketajaman firasatnya, yang oleh Ibn

Taymiyyah digolongkan karomah yang dianugrahkan Allah kepadanya. Ketajaman

firasatnya telah dibuktikan ketika dia berada disebuah majelis taklim. Ketika itu datang

seorang laki-laki dan wanita yang bukan muhrimnya. Usman mengatakan, "Ada 2

orang di antara kalian yang datang, sedangkan kedua matanya terlihat bekas

berzinah..!" sindir Usman. Kemudian orang tersebut terkejut dan mengira bahwa

Usman telah mendapatkan wahyu dari Allah sebagaimana layaknya Nabi Muhammad
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SAW.

4. Karomah'Ali Ibn Abi Thalib Ali terkenal bisa berdialog dengan orang¬-orang yang

telah meninggal. Pada suatu hari bersama Said Ibn Al-Musayyab, Ali masuk ke

lingkungan makam kota Madinnah, dan mengucapkan salam kemudian menawarkan

apakah mereka yang akan memberi kabar terlebih dahulu ataukah Ali. Mereka (para

ahli kubur) menjawab, "Engkau beritakan kami kejadian apa yang ada sepeninggal

kami?" Ali menjawab, "Sepeninggal kalian, isteri-¬isteri kalian menikah lagi, harta

benda kalian telah dibagi menjadi warisan, dan anak-anak kalian menjadi yatim" "Dan

bagaimana berita dari dalam kubur?" lanjut'Ali. Mereka mengatakan, "Kain kafan telah

tersobek, rambut-rambut jadi berantakan, kulit-kulit telah tercabik-cabik, mataku turun

sampai ke pipi, mulutku mengeluarkan cairan bercampur nanah, apa yang kuperbuat

di atas dunia telah kudapatkan balasannya di dalam ini, aku sedang menunggu nasib

di masa mendatang." Diriwayatkan pula bahwa Ali dapat menyembuhkan orang yang

sakit lumpuh bertahun-tahun. Hal ini terbukti telah membuat orang lumpuh yang

diketemukannya saat Ali dan putra kembarnya, Hasan dan Husain mendatangi Ka'bah

untuk beribadah, lalu bertemu dengan orang lumpuh tersebut akibat dari perbuatan

sebelumnya. Maka'Ali pun mendoakan dan menyerukan kepadanya untuk berjalan,

maka orang tersebut dapat berjalan seperti orang-orang sehat lainnya. Fakhrur Razi

menjelaskan bahwa sebagian karomah Ali adalah dapat menyambung tangan yang

telah dipotong, akibat kisas pencurian, hal ini terjadi pada budaknya sendiri. Karomah

Sa'ad Ibn Abi Waqqas Yang terkenal adalah kemustajaban doanya. sebagaimana

diceritakan Tabrani Ibn 'Asakir dan Abu Nu'aem dari Abi Qubaisyah bahwa pada suatu

hari, Sa'ad pernah dihina dan dicaci maki oleh seseorang yang tidak mengenalnya.

Kemudian Sa'ad berdo'a kepada Allah, "Ya Allah, hentikanlah gangguan lidah dan

tangan orang yang menghinaku ini!" Dan saat orang tersebut ikut terlihat dalam

peperangan, anak panah menancap ke bagian mulut dan tangannya, sehingga benar

benar tidak dapat berbicara dan memegang sesuatu. At-Tabrani juga telah

mengemukakan suatu riwayat dari Ammir Ibn Sa'ad, bahwa ketika Sa'ad bertemu

dengan orang yang mencaci maki Ali Ibn Abi Thalib, kemudian Sa'ad menegurnya,

"Jangan kau caci orang yang telah meninggal dunia, nanti aku akan mendoakanmu".

Orang tersebut mengatakan, "Aku tidak takut dengan gertakmu” Akhirnya Sa'ad pun

berdoa, "Ya Allah berilah orang ini atas pelajaran hinaannya terhadap orang yang

telah meninggal" Seketika itu, disaksikan oleh orang banyak, si penghina itu terkena

siksa-Nya.

5. Karomah Khalid Ibn Walid Khalid seorang tidak terkena mudlaratnya racun yang

diminumnya. Juga dapat mengubah isi guci yang semula khamer menjadi cuka.

Banyak riwayat tentang karamat Khalid Ibn Al-Walid, diantaranya sebagaimana

disebutkan Abu Ya’la dan Abu Nu’aim. Suatu ketika Khalid memakan makanan

beracun dan tidak terkena oleh racunnya tersebut.

7. Karomah Usayd Ibn Khudayr Ketika sedang membaca AI-Qur’an Surat Al-Kahfi,
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malaikat turun seperti bayangan halus dari langit untuk mendengar bacaan yang

begitu indah dan merdu. Dan malaikat pun pernah memberi salam kepada Usayd Ibn

Khudayr. 8.Karomah Salman AI-Farizi Yang pernah makan bersama Salman satu

piring, kemudian piring dan seluruh isinya terdengar mengucapkan tasbih kepada

Allah SWT.

9.Karomah Ubbad Ibn Basyar Yang pernah bersama-Sams pulang dari Majelis

Rasulullah pada malam yang gelap gulita, kemudian muncul cahaya sebagai

penerang mereka, dan saat mereka berpisah, cahaya itupun terbelah menjadi 2 untuk

dapat menerangi masing-masing dari mereka. Nah, begitulah kisahnya. Satu hal yang

perlu Anda ketahui, bahwa kemunculan keramat dalam As-Sunnah yang dialami oleh

beberapa sahabat Nabi dalam berbagai kejadian, tentunya melalui proses panjang dan

sifatnya temporer saja, alias tidak kontinu. Syariat dan ibadah yang mereka jalankan

tidak menyalahi dan menyimpang dari tuntunan Allah dan Rasul-Nya. DAN TENTU

MASIH BANYAK LAGI KAROMAH YANG DIMILIKI PARA SAHABAT NABI. Jangan

sampai karena kedangkalan ilmu kita lantas menyalahkan para Auliya` atas Karomah

yang dimilikinya

0308. Kepercayaan adat dalam pernikahan

PERTANYAAN :

She'Jasmine Ayda Az-zahra

Assalamu`alaikum. Apakah ada dasarnya bahwa anak pertama gak boleh menikah

dengan anak no. 3 ? Atau hanya adat jawa yang masih diyakini ?

JAWABAN :

Masaji Antoro

Wa'alaikumsalam wr wb... Konon menurut mitos orang jawa pernikahan antara anak

pertama dan anak ketiga sulit sekali untuk bisa harmonis, jauh dari kebahagiaan, tak

jarang bila berketurunan juga dikaruniai anak cacat dan hidupnya dalam penderitaan.

Bagaimana ajaran islam menyikapi hal-hal yang berbau adat dan keyakinan semacam

ini ?

Kalau meyakini kejadian baik dan buruk dalam rumah tangganya akibat pengaruh

pernikahan antara anak yang pertama dan ketiga tersebut bisa menjadi kufur, tapi

kalau hanya terkait secara 'ady (kejadian umum) serta dimungkinkan kedua hal

tersebut tidak menimbulkan keterkaitan sama sekali maka "Boleh" < tidak menjadikan

kufur--penyunting >.

عن) نهي
الشارع

الن
جواب

إلي
يحتاج

فال النقلة
او

للعقد يصلح كذا
يوم او

كذا ليلة
هل

اخر
رجل سأل إذا مسألة)
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4: J: -J Jus Jl 4 Jaéu:J Ge: , ,533 Ala: : , Sé w.l: ,:54 r: J: 2uise

* -us sue as J- 4 ; ; ; . Ls.ue Lissa di saw & : &, & S : :

Al .uilla. -,-lu Jø} J*l; -ú3l-J u: a;-J Aju u: - Jl° J->: a.U. sur -->

“Apabila seseorang bertanya pada orang lain, apakah malam ini baik untuk di gunakan

akad nikah atau pindah rumah maka pertanyaan seperti tidak perlu dijawab, karena

nabi pembawa syariat melarang meyakini hal semacam itu dan mencegahnya dengan

pencegahan yang sempurna maka tidak ada pertimbangan lagi bagi orang yang masih

suka mengerjakannya, Imam Ibnu Farkah menuturkan dengan menyadur pendapat

Imam Syafii : Bila ahli nujum tersebut meyakini bahwa yang menjadikan segala

sesuatu hanya Allah hanya saja Allah menjadikan sebab akibat dalam setiap

kebiasaan maka keyakinan semacam ini tidak apa-apa yang bermasalah dan tercela

adalah bila seseorang berkeyakinan bahwa bintang-bintang dan makhluk lain adalah

yang mempengaruhi akan terjadinya sesuatu itu sendiri (bukan Allah)". Ghayat al

Talkhis al Murad Hal 206].

58 : J2 4,J As

&A: - Jl saat 3,- su- : -- Jl. J: :-M; us:24 -S ol -se *

e-G-e J A& - wi -8, 98; ,: : : 4 sil, si sia-9u As : : --

**-Se* 4 sal 4: - Jus 3'- - Jl. 9suai u;-l u4 -uu J-s

* - Jau * sal- - - - use ex su- - -J-& 4 : - ase &

& J- 4 ; ;; Si-sel es saw -> e : su: -;- : ** A&M us

al 4 su 9 ru -- s al- - - sau wx- -S

“Barangsiapa berkeyakinan segala sesuatu terkait dan tergantung pada sebab dan

akibat seperti api menyebabkan membakar, pisau menyebabkan memotong, makanan

menyebabkan kenyang, minuman menyebabkan segar dan lain sebagainya dengan

sendirinya (tanpa ikut campur tangan Allah) hukumnya kafir dengan kesepakatan para

ulama,

atau berkeyakinan terjadi sebab kekuatan (kelebihan) yang diberikan Allah didalamnya

menurut pendapat yang paling shahih tidak sampai kufur tapi fasiq dan ahli bidah

seperti pendapat kaum mu'tazilah yang berkeyakinan bahwa seorang hamba adalah

pelaku perbuatannya sendiri dengan sifat kemampuan yang diberikan Allah pada

dirirnya,

atau berkeyakinan yang menjadikan hanya Allah hanya saja segala sesuatu terkait

sebab akibatnya secara rasio maka dihukumi orang bodoh

atau berkeyakinan yang menjadikan hanya Allah hanya saja segala sesuatu terkait

sebab akibatnya secara kebiasaan maka dihukumi orang mukmin yang selamat, Insya
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Allah". [Tuhfah alMurid 58]. Wallaahu Alamu Bis Showaab

0310. Hukum mengunjungi tempat peribadatan non muslim

PERTANYAAN :

N' Dra Beloved

Assalamualaikum. Kami pernah masuk gereja, tujuan kami kesana hanya kunjungan

wisata ke bangunan bersejarah hanya saja kebetulan kebanyakan gereja-gereja tua yg

sudah dijadikan musium. Sebenarnya kami enggan masuk gereja namun kami kuatir

membuat bos yang kebetulan non muslim akan marah. Pertanyanya : 1.apa kami

berdosa ? 2. Apa kami harus ucapkan dua kalimat sahadat lagi Atau gimana ?

JAWABAN :

Mbah Jenggot ll

Wa'alaikum salam. Hukumnya Ditafsil / diperinci :

> Boleh apabila kedatangannya sebatas melihat tanpa ada perasaan senang terhadap

mereka atau agamanya atau munkarat-munkarat yang lain.

> Haram bahkan bisa menjadi kufur apabila kedatangannya disertai perasaan seperti

di atas.

11-10 Ja 8 : s}, -4 | 94 Je 1 : s: -:

- Las : 4-S : ,: -2b 9: 9 : - - 49 J- A&M UI; -;-l esei-lel,

9 J- : : , Su ue, As AS - - - 44 u: 4 - 9s ul J- & Js & -

* - u: : ,sual - u4 u-l - : :us ial 4 : & -3 :

5, a.l: : --> - 9:9 - uš 599 ol - J S e-4 - a-s-ls sas : -Juli -4:

& * - di Sl A&M --> S Ls Jeu & Si Bue & - - 3 : 4,4 - ul , al:

89-} > 4-> U33 &- u2,13 &#, Ju-l J 9,- 4 Ja.J 44 593.J

“Ketahuilah bahwa orang mukmin menjalin sebuah ikatan dengan orang kafir berkisar

pada tiga hal. Pertama, ia rela atas kekufurannya dan menjalin ikatan karena factor

tersebut,Hal ini dilarang karena kerelaan terhadap kekufuran merupakan bentuk

kekufuran tersendiri. Kedua, interaksi social yang baik dalam kehidupan di dunia

sebatas dlahirnya saja. Ketiga, tolong-menolong yang disebabkan jalinan kekerabatan

atau karena kesenangan, disertai sebuah keyakinan bahwa agama kekafirannya

adalah agama yang tidak benar. Hal tersebut tidak menjerumuskan seorang mukmin

pada kekafiran, tetapi ia tidak diperbolehkan (menjalin ikatan di atas). Sebab jalinan

yang semacam ini (nomer 3) terkadang memberi pengaruh untuk memuluskan jalan
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kekafiran dan kerelaan terhadapnya. Dan factor inilah yang dapat mengeluarkannya

dari Islam".

0325. Turut membangun tempat ibadah non muslim

PERTANYAAN :

Baba Bonvisa

Assalamualaikum. Bagaimana hukum seorang muslim yang ikut gotong royong

mendirikan gereja sebagai rasa toleransi antar umat beragama karena sebelumnya

warga nasrani juga ikut bergotong royong dalam mendirikan masjid. Dipun rantos

jawabanipun ?

JAWABAN :

Mbah Jenggot ll

Waalikum salam.Haram.ditegaskan didalam kitab Isadur Rofiq hal 127 juz 2:

ue) -s-a-l -se : , "J- J: 4 ew -- le (-a-l Je ve)) es

J->; u5 J45 &le.

Artinya : Sebagian dari maksiat badan adalah menolong orang lain dalam berbuat dan

berbagai maksiat kepada Allah baik berupa ucapan, perbuatan atau yang lainnya.

Kemudian apabila maksiat itu berupa dosa besar maka menolong hal tersebut juga

termasuk dosa besar sebagaimana yang tertera dalam kitab Zawajir, demikian juga

lebih jelasnya lagi disebut dalam kitab Fathul Muin / 'anatut Tholibin hal 23 juz3.

Tafsir Munir hal. 94 juz 1:

SS : - luas 4-5 S: ,: -ab 9: 9 - - &J- A&M Uls & 3-l 9:9 le:

A: , Su ue,

Ketahuilah bahwasannya keberadaan orang mukmin yang menolong orang kafir

mengandung tiga kemungkinan. Yang pertama apabila dia rela dengan kekufuran dan

berusaha menolong orang kafir tersebut sebab kekufuran itu, maka hal ini terlarang

sebab ridlo dengan kekufuran maka hukumnya adalah kufur.

Atau lebih tegas lagi yang disebutkan oleh Qodhil Iyad dalam kitab As Syifa hal 173

juz 2:

9 -&; ; ; ; els & : -uš J -M: : Jè 4 : ... ;-J - J J$ AS Jié

AS le & Ju: * 9: Aé & SM -s: La 9 es-J - - -as, a-è: ;u; L:
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Demikian juga kami menghukumi kafir pada segala perbuatan yang telah disepakati

oleh umat Islam bahwa pekerjaan itu tidak akan dijalankan kecuali oleh orang kafir,

sekalipun pelakunya tetap menyatakan keIslamannya dengan perbuatan

tersebut....adapun berjalan menuju gereja atau sinagog (tempat ibadah orang Yahudi)

bersama pemeluknya dan berpakaian dengan seragam mereka seperti ikat pinggang

mereka, maka sungguh umat Islam (Ulamanya) telah bersepakat bahwa hal ini

tidaklah didapati kecuali dari orang kafir dan aktiitas-aktifitas ini adalah merupakan

tanda kekufuran seseorang sekalipun pelakunya mengaku atau menampakkan

keislamannya.

0334. TAUHID : MENGENAL ALLAH

Oleh Timur Lenk

(سورة لَهُسَـمِيا) تـَعْلَمُ (هَلْ :
تعالى اهللا قال

وبعد وسلم
اهللا

رسول على
اهللا

وصلى هللا
الحمد

الرحيم الرحمن
اهللا بسم

: 65مريم )

“Engkau tidaklah menemukan yang serupa dengan-Nya (Allah)”. (QS. Maryam: 65)

Sesungguhnya keyakinan bahwa Allah ada tanpa tempat adalah aqidah Nabi

Muhammad, para sahabat dan orang-orang yang mengikuti jejak mereka. Mereka

dikenal dengan Ahlussunnah Wal Jama'ah; kelompok mayoritas ummat yang

merupakan al-Firqah an-Najiyah (golongan yang selamat). Dalil atas keyakinan

tersebut selain ayat di atas adalah firman Allah:

( الشورى: (سورة ( شَىءٌ 11لَيْسَكَمِثْلِهِ )

“Dia (Allah) tidak menyerupai sesuatupun dari makhluk-Nya, dan tidak ada sesuatupun

yang menyerupai-Nya”. (QS. as-Syura: 11)

Ayat ini adalah ayat yang paling jelas dalam al-Qur'an yang menjelaskan bahwa Allah

sama sekali tidak menyerupai makhluk-Nya. Ulama Ahlussunnah menyatakan bahwa

alam (makhluk Allah) terbagi kepada dua bagian; yaitu benda dan sifat benda.

Kemudian benda terbagi menjadi dua, yaitu benda yang tidak dapat terbagi lagi karena

telah mencapai batas terkecil (para ulama menyebutnya dengan al-Jawhar al-Fard),

dan benda yang dapat terbagi menjadi bagian-bagian (jism). Benda yang terakhir ini

terbagi menjadi dua macam;

1. Benda Lathif; benda yang tidak dapat dipegang oleh tangan, seperti cahaya,

kegelapan, ruh, angin dan sebagainya.

باإلسالم فاعلها صرح .وان
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2. Benda Katsif benda yang dapat dipegang oleh tangan seperti manusia, tanah,

benda-benda padat dan lain sebagainya.

Sedangkan sifat-sifat benda adalah seperti bergerak, diam, berubah, bersemayam,

berada di tempat dan arah, duduk, turun, naik dan sebagainya. Ayat di atas

menjelaskan kepada kita bahwa Allah ta'ala tidak menyerupai makhluk-Nya, bukan

merupakan al-Jawhar al-Fard, juga bukan benda Lathif atau benda Katsif. Dan Dia

tidak boleh disifati dengan apapun dari sifat-sifat benda. Ayat tersebut cukup untuk

dijadikan sebagai dalil bahwa Allah ada tanpa tempat dan arah. Karena seandainya

Allah mempunyai tempat dan arah, maka akan banyak yang serupa dengan-Nya.

Karena dengan demikian berarti ia memiliki dimensi (panjang, lebar dan kedalaman).

Sedangkan sesuatu yang demikian, maka ia adalah makhluk yang membutuhkan

kepada yang menjadikannya dalam dimensi tersebut.

>>,- A : 9- als)": & : 4 9s : J;-3 Jé)

Rasulullah Shallallahu 'Alayhi Wa Sallam bersabda: "Allah ada pada azal (Ada tanpa

permulaan) dan belum ada sesuatupun selain-Nya". (H.R. al-Bukhari, al-Bayhaqi dan

Ibn al-Jarud)

Makna hadits ini bahwa Allah ada pada azal (keberadaan tanpa permulaan), tidak ada

sesuatu (selain-Nya) bersama-Nya. Pada azal belum ada angin, cahaya, kegelapan,

'arsy, langit, manusia, jin, malaikat, waktu, tempat dan arah. Maka berarti Allah ada

sebelum terciptanya tempat dan arah, maka la tidak membutuhkan kepada keduanya

dan la tidak berubah dari semula, yakni tetap ada tanpa tempat dan arah, karena

berubah adalah ciri dari sesuatu yang baru (makhluk).

Maka sebagaimana dapat diterima oleh akal, adanya Allah tanpa tempat dan arah

sebelum terciptanya tempat dan arah, begitu pula akal akan menerima Wujud-Nya

tanpa tempat dan arah setelah terciptanya tempat dan arah. Hal ini bukanlah penafian

atas adanya Allah. Sebagaimana ditegaskan juga oleh sayyidina 'Ali ibn Abi Thalib -

semoga Allah meridlainya

"essie u ia &Si 343 & S3 & Se"

"Allah ada (pada azal) dan belum ada tempat dan Dia (Allah) sekarang (setelah

menciptakan tempat) tetap seperti semula, ada tanpa tempat" (Dituturkan oleh al

Imam Abu Manshur al-Baghdadi dalam kitabnya al-Farq Bayn al-Firaq, h. 333).

Al-Imam al-Bayhaqi (w 458 H) dalam kitabnya al-Asma Wa ash-Shifat, hlm. 506,

berkata: "Sebagian sahabat kami dalam menafikan tempat bagi Allah mengambil dali

dari sabda Rasulullah shalllallahu 'alayhi wa sallam:

8:3 -- 3133) "; : uj33 - 32u) -ji; ; ; U33 - awal -ji":4 J3.3 Jú)
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"Engkau Ya Allah azh-Zhahir (yang segala sesuatu menunjukkan akan ada-Nya), tidak

ada sesuatu apapun di atas-Mu, dan Engkau al-Bathin (yang tidak dapat dibayangkan)

tidak ada sesuatu apapun di bawah-Mu (HR Muslim dan lainnya). Jika tidak ada

sesuatu apapun di atas-Nya dan tidak ada sesuatu apapun di bawah-Nya maka berarti

Dia ada tanpa tempat".

Al-Imam as-Sajad Zain al-'Abidin Ali ibn al-Husain ibn Ali ibn Abi Thalib (w 94 H)

berkata:

"s-} as- b)"S& u: S saj & -ji)

"Engkaulah ya Allah yang tidak diliputi oleh tempat". (Diriwayatkan oleh al-Hafizh az

Zabidi dalam Ithaf as-Sadah al-Muttaqin Bi Syarh Ihya’ Ulumiddin dengan rangkaian

sanad muttashi mutasalsil yang kesemua perawinya adalah Ahl al-Bayt keturunan

Rasulullah).

Adapun ketika seseorang menghadapkan kedua telapak tangan ke arah langit ketika

berdoa, hal ini tidak menandakan bahwa Allah berada di arah langit. Akan tetapi

karena langit adalah kiblat berdoa dan merupakan tempat turunnya rahmat dan

barakah. Sebagaimana apabila seseorang ketika melakukan shalat ia menghadap

ka'bah, hal ini tidak berarti bahwa Allah berada di dalamnya, akan tetapi karena ka'bah

adalah kiblat shalat. Penjelasan seperti ini telah dituturkan oleh para ulama

Ahlussunnah Wal Jama'ah seperti al-Imam al-Mutawalli (w 478 H) dalam kitabnya al

Ghun-yah, al-Imam al-Ghazali (W 505 H) dalam kitabnya Ihya 'Ulumiddin, al-Imam an

Nawawi (w 676 H) dalam kitabnya Syarh Shahih Muslim, al-Imam Taqiyyuddin as

Subki (W 756 H) dalam kitab as-Sayfash-Shaqil, dan masih banyak lagi.

Al-Imam Abu Ja'far ath-Thahawi-Semoga Allah meridlainya- (W 321 H) berkata:

'elesai A-s-, -ei : 8 es: sua-8, 968, euwi as:J & :) J.:

"Maha suci Allah dari batas-batas (bentuk kecil maupun besar, jadi Allah tidak

mempunyai ukuran sama sekali), batas akhir, sisi-sisi, anggota badan yang besar

(seperti wajah, tangan dan lainnya) maupun anggota badan yang kecil (seperti mulut,

lidah, anak lidah, hidung, telinga dan lainnya). Dia tidak diliputi oleh satu maupun

enam arah penjuru (atas, bawah, kanan, kiri, depan dan belakang); tidak seperti

makhluk-Nya yang diliputi oleh enam arah penjuru tersebut".

Perkataan al-Imam Abu Ja'far ath-Thahawi ini merupakan jma' (konsensus) para

sahabat dan ulama Salaf (orang-orang yang hidup pada tiga abad pertama hijriyah).

Diambil dalil dari perkataan tersebut bahwasannya bukanlah maksud dari Mi'raj bahwa

Allah berada di arah atas lalu Nabi Muhammad naik ke arah Sana untuk bertemu

dengan-Nya. Melainkan maksud Mi'raj adalah untuk memuliakan Rasulullah dan

memperlihatkan kepadanya keajaiban-keajaiban makhluk Allah sebagaimana
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dijelaskan dalam al Qur'an surat al-Isra ayat 1.

Dengan demikian tidak boleh dikatakan bahwa Allah ada di satu tempat, atau disemua

tempat, atau ada di mana-mana. Juga tidak boleh dikatakan bahwa Allah ada di satu

arah atau semua arah penjuru. Al-Imam Abu al-Hasan al-Asy'ari (w 324 H) -Semoga

Allah meridlainya- berkata:

والصفات" األسماء في البيهقي لَهُ"(رواه َمكَانَ الَ اهللاَ (إنَّ

"Sesungguhnya Allah ada tanpa tempat" (Diriwayatkan oleh al-Bayhaqi dalam kitab al

Asma Wa ash-Shifat).

Al-Imam al-Asy’ari juga berkata: "Tidak boleh dikatakan bahwa Allah di satu tempat

atau di semua tempat". Perkataan al-Imam al-Asy'ari ini dinukil oleh al-Imam Ibn Furak

(w 406 H) dalam kitab al-Mujarrad. Syekh Abd al-Wahhab asy-Sya'rani (w 973 H)

dalam kitab al-Yawaqit Wa al-Jawahir menukil perkataan Syekh Ali al-Khawwash:

"Tidak boleh dikatakan Allah ada di mana-mana". Maka aqidah yang wajib diyakini

adalah bahwa Allah ada tanpa arah dan tanpa tempat.

Perkataan al-Imam ath-Thahawi di atas juga merupakan bantahan terhadap pengikut

paham Wahdah al-Wujud; mereka yang berkeyakinan bahwa Allah menyatu dengan

makhluk-makhluk-Nya, juga sebagai bantahan atas pengikut paham Hulul; mereka

yang berkeyakinan bahwa Allah menempati sebagian makhluk-Nya. Dua keyakinan ini

adalah kekufuran berdasarkan Ijma' (konsensus) seluruh orang Islam sebagaimana

dikatakan oleh al-Imam as-Suyuthi (w911 H) dalam kitab al-Hawi Li al-Fatawi, dan

Imam lainnya. Para Imam panutan kita dari ahli tasawuf sejati seperti al-Imam al

Junaid al-Baghdadi (w 297 H), al-Imam Ahmad ar-Rifa'i (w 578 H), Syekh Abd al-Qadir

al-Jailani (w 561 H) dan semua Imam tasawwuf sejati; mereka semua selalu

mengingatkan orang-orang Islam dari para pendusta yang menjadikan tarekat dan

tasawuf sebagai sebagai wadah untuk meraih dunia, padahal mereka berkeyakinan

Wahdah al-Wujud dan Hulul.

Dengan demikian keyakinan ummat Islam dari kalangan Salaf dan Khalaf telah

sepakat bahwa Allah ada tanpa tempat dan arah. Sementara keyakinan sebagian

orang yang menyerupakan Allah dengan makhluk-Nya; mereka yang berkeyakinan

bahwa Allah adalah benda yang duduk di atas Arsy, adalah keyakinan sesat.

Keyakinan ini adalah penyerupaan Allah dengan makhluk-Nya, karena duduk adalah

salah satu sifat manusia. Para ulama Salaf bersepakat bahwa barangsiapa yang

menyifati Allah dengan salah satu sifat di antara sifat-sifat manusia maka ia telah kafir,

sebagaimana hal ini ditulis oleh al-Imam al-Muhaddits as-Salafi Abu Ja’far ath

Thahawi (w 321 H) dalam kitab aqidahnya yang terkenal dengan nama “al-‘Aqidah ath

Thahwiyyah”. Beliau berkata:
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4.35

"Barang siapa mensifati Allah dengan salah satu sifat dari sifat-sifat manusia, maka ia

telah kafir".

Padahal telah diketahui bahwa beribadah kepada Allah hanya sah dilakukan oleh

orang yang meyakini bahwa Allah dan tidak menyerupakan-Nya dengan sesuatu

apapun dari makhluk-Nya. Al-Imam al-Ghazali berkata:

• i. -3 ° 2 . . . . . . ... : : A &

">3:J *,* 44 S! isu-Ji :-a: S'"

"Tidak sah ibadah (seorang hamba) kecuali setelah mengetahui (Allah) yang wajib

disembah”.

Hal itu karena beriman kepada Allah dengan benar adalah syarat diterimanya amal

saleh seseorang, tanpa beriman kepada Allah dengan benar maka segala bentuk amal

Saleh tidak akan diterima oleh Allah. Wa Allahu A'lam Bi ash-Shawab. Wa al-Hamdu

Lillahi Rabb al-'Alamin

0335. TAUHID : WUJUD ALLAH TANPA TEMPAT

Oleh Timur Lenk

Konsensus Para Sahabat dan Imam : "Allah Ada Tanpa Tempat"

Berikut ini adalah pernyataan para sahabat Rasulullah dan para ulama dari empat

madzhab, serta ulama lainya dari kalangan Ahlussunnah dalam penjelasan kesucian

Allah dari menyerupai makhluk-Nya dan penjelasan bahwa Allah ada tanpa tempat

dan tanpa arah. Kutipan berikut ini hanya sebagian kecil saja, karena bila kita hendak

mengutip seluruh perkataan mereka maka akan membutuhkan kepada ratusan lebar

halaman. Namun setidaknya berikut ini sebagai bukti untuk memperkuat akidah kita,

sekaligus sebagai bantahan terhadap keyakinan-keyakinan yang menyalahinya.

1. Al-Imam 'Ali ibn Abi Thalib (w 40 H) berkata:

&s leu je SS : 96. S; : 36

"Allah ada tanpa permulaan dan tanpa tempat, dan Dia Allah sekarang -setelah

menciptakan tempat-tetap sebagaimana pada sifat-Nya yang azali, ada tanpa tempat"

(Diriwayatkan oleh al-Imam Abu Manshur al-Baghdadi dalam al-Farq Bain al-Firaq, h.

333).

Beliau juga berkata:
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sa Gis :: ,Ai buki : 31 & 3

“Sesungguhnya Allah menciptakan 'arsy (makhluk Allah yang paling besar bentuknya)

untuk menampakan kekuasaan-Nya, bukan untuk menjadikan tempat bagi Dzat

Nya" (Diriwayatkan oleh al-Imam Abu Manshur al-Baghdadi dalam al-Farq Bain al

Firaq, h. 333).

2. Seorang tabi'in yang agung, Al-Imam Zainal-'Abidin ‘Ali ibn al-Husain ibn Ali ibn Abi

Thalib (w 94 H) berkata:

3& u: S saji & -ji

“Engkau wahai Allah yang tidak diliputi oleh tempat" (Diriwayatkan oleh al-Imam

Murtadla az-Zabidi dalam Ithafas-Sadah al-Muttaqin Bi Syarh Ihya’ Ulumiddin, j. 4, h.

380).

Juga berkata:

as ... s2-24 : . . . ; ) . 2 ° :

1334> 3: 4: S gaji 4 &ji

“Engkau wahai Allah yang maha suci dari segala bentuk dan ukuran" (Diriwayatkan

oleh al-Imam Murtadla az-Zabidi dalam Ithaf as-Sadah al-Muttaqin Bi Syarh Ihya’

'Ulumiddin, j. 4, h. 380).

3. Al-Imam Ja'far as-Shadiq ibn Muhammad al-Baqir ibn ibn Zainal Abidin Ali ibn al

Husain (w 148 H) berkata:

su : 3633 S:- 96 su Je os 3 : 4: 4: su l° 3 su & 3 su : 4 Qi sej &

ësi:> si) U43. 36*3> 36 : 53.a: 36)

“Barang siapa berkeyakinan bahwa Allah berada di dalam sesuatu, atau dari sesuatu,

atau di atas sesuatu maka ia adalah seorang yang musyrik. Karena jika Allah berada

di atas sesuatu maka berarti Dia diangkat, dan bila berada di dalam sesuatu berarti

Dia terbatas, dan bila Dia dari Sesuatu maka berarti Dia baharu -

makhluk-" (Diriwayatkan oleh al-Imam al-Qusyairi dalam ar-Risalah al-Qusyairiyyah, h.

6).

4. Al-Imam al-Mujtahid Abu Hanifah an-Nu'man ibn Tsabit (W 150 H), salah seorang

ulama salaf terkemuka, perintis madzhab Hanafi, berkata:

3: : 33& S: :S;:% *-s: Et :J : 3:J : :S s: Jai 4:

su- si

"Allah ta'ala di akhirat kelak akan dilihat. Orang-orang mukmin akan melihat-Nya
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ketika mereka di surga dengan mata kepala mereka masing-masing dengan tanpa

adanya keserupaan bagi-Nya, bukan sebagai bentuk yang berukuran, dan tidak ada

jarak antara mereka dengan Allah (artinya bahwa Allah ada tanpa tempat, tidak di

dalam atau di luar surga, tidak di atas, bawah, belakang, depan, samping kanan

ataupun samping kiri)" (Lihat al-Fiqhul Akbar karya Imam Abu Hanifah dengan

Syarahnya karya Mulla 'Ali al-Qari, h. 136-137).

Juga berkata:

& &: Ja: : 36 3: 3: Si J: 26 S; J. A. 96:4 Ju: & & J: ; -5 sis

su j53u 343 S; 3'- S3.

"Aku katakan: Tahukah engkau jika ada orang berkata: Di manakah Allah? Jawab: Dia

Allah ada tanpa permulaan dan tanpa tempat, Dia ada sebelum segala makhluk-Nya

ada. Allah ada tanpa permulaan sebelum ada tempat, sebelum ada makhluk dan

sebelum segala suatu apapun. Dan Dia adalah Pencipta segala sesuatu" (Lihat al

Fiqhul Absath karya Imam Abu Hanifah dalam kumpulan risalah-risalahnya dengan

tahqiq Muhammad Zahid al-Kautsari, h. 20).

Juga berkata:

Jaja! iasu- 3:*3: A.J. i-- 4& 3iA 3 s3: Ujal Je Ja:4-4 öu 3:

Jl Gus. 963; 3:.js: ja se e 3: a &e. 96: : ; & : :

t: u: 3 & Jai 4 963 : 31 J: A :Jl.

“Dan kita mengimani adanya ayat "ar-Rahman 'Ala al-'Arsy Istawa" -sebagaimana

disebutkan dalam al-Qur'an- dengan menyakini bahwa Allah tidak membutuhkan

kepada "arsy tersebut da tidak bertempat atau bersemayam di atasnya. Dia Allah

yang memelihara "arsy dan lainnya tanpa membutuhkan kepada itu semua. Karena

jika Allah membutuhkan kepada sesuatu maka Allah tidak akan kuasa untuk

menciptakan dan mengatur alam ini, dan berarti Dia seperti seluruh makhluk-Nya

sendiri. Jika membutuhkan kepada duduk dan bertempat, lantas sebelum menciptakan

makhluk-Nya -termasuk arsy- di manakah Dia? Allah maha suci dari itu semua

dengan kesucian yang agung" (Lihat al-Washiyyah dalam kumpulan risalah-risalah

Imam Abu Hanifah tahqiq Muhammad Zahid al-Kautsari, h. 2, juga dikutip oleh asy

Syekh Mullah Ali al-Qari dalam Syarh al-Fiqhul Akbar, h. 70).

Perkataan Imam Abu Hanifah ini adalah ungkapan yang sangat jelas dalam bantahan

terhadap pendapat kaum Musyabbihah dan kaum Mujassimah, termasuk kelompok

yang bernama Wahhabiyyah sekarang; mereka yang mengaku sebagai kelompok

salafi. Kita katakan kepada mereka. Para ulama salaf telah sepakat mengatakan

bahwa Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Salah satunya adalah Imam Abu
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Hanifah yang merupakan salah seorang terkemuka di kalangan mereka. Beliau telah

mendapatkan pelajaran dari para ulama tabi'in, dan para ulama tabi'in tersebut telah

mengambil pelajaran dari para sahabat Rasulullah.

Adapun ungkapan Imam Abu Hanifah yang menyebutkan bahwa telah menjadi kafir

seorang yang berkata "Aku tidak mengetahui Tuhanku, apakah ia di langit atau di

bumi!?", demikian pula beliau mengkafirkan orang yang berkata: "Allah di atas arsy,

dan aku tidak tahu arah arsy, apakah ia di langit atau di bumi!?", hal ini karena kedua

ungkapan tersebut menetapkan adanya tempat dan arah bagi Allah. Karena itu Imam

Abu Hanifah mengkafirkan orang yang mengatakan demikian. Karena setiap yang

membutuhkan kepada tempat dan arah maka berarti ia adalah pastilah sesuatu yanga

baharu. Maksud ungkapan Imam Abu Hanifah tersebut bukan seperti yang

disalahpahami oleh orang-orang Musyabbihah bahwa Allah berada di atas langit atau

di atas arsy. Justru sebaliknya, maksud ungkapan beliau ialah bahwa Allah ada tanpa

tempat dan tanpa arah, sebagaimana dalam ungkapan-ungkapan beliau sendiri yang

telah kita tulis di atas.

Maksud dua ungkapan Imam Abu Hanifah di atas juga telah dijelaskan oleh Imam

al-‘Izz ibn Abdissalam dalam kitabnya Hall ar-Rumuz. Beliau berkata: "-Imam Abu

Hanifah mengkafirkan orang mengatakan dua uangkapan tersebut- Karena dua

ungkapan itu memberikan pemahaman bahwa Allah memiliki tempat. Dan siapa yang

berkeyakinan bahwa Allah memiliki tempat maka ia adalah seorang Musyabbih

(seorang kafir yang menyerupakan Allah dengan makhluk-Nya)" (Dikutip oleh Mulla

'Ali al-Qari dalam Syarh al-Fiqh al Akbar, h. 198).

Pernyataan Imam al-‘Izz ibn Abd as-Salam ini juga dikuatkan oleh as-Syekh Mulla Ali

al-Qari. la berkata: "Tanpa diragukan lagi bahwa al-lzz ibn Abdissalam adalah orang

yang paling paham terhadap maksud dari perkataan Imam Abu Hanifah tersebut.

Karenanya kita wajib membenarkan apa yang telah beliau nyatakan" (Lihat Mulla Ali

al-Qari dalam Syarh al-Fiqhul Akbar, h. 198).

5. Al-Imam al-Mujtahid Muhammad ibn Idris as-Syafi'i (w 204 H), perintis madzhab

Syafi'i, dalam salah satu kitab karyanya, al-Kaukab al-Azhar Syarh al-Fiqh al-Akbar,

menuliskan:

Gie e : 36.j 3: 26 S; 86J. A. Sis: le gul: : 36. SJ. A. Si Gues (J-as

-> us 3& 4 : SS; su. J: S; ess : :e : S &j al-J: 9sus:Sl.

: : : u: 3 & Jai 33-334-il; 3:4- e4 ee & -> 4 :

Jua: Jua: :uju S!: 5 u: & 49; -s; 4 J-l.

“Ketahuilah bahwa Allah tidak bertempat. Argumentasi atas ini ialah bahwa Dia ada

tanpa permulaan dan tanpa tempat. Maka setelah menciptakan tempat Dia tetap pada
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sifat-Nya yang azali sebelum Dia menciptakan tempat, yaitu ada tanpa temapt. Tidak

boleh pada hak Allah adanya perubahan, baik perubahan pada Dzat-Nya maupun pad

asifat-sifat-Nya. Karena sesuatu yang memiliki tempat maka ia pasti memiliki arah

bawah. Dan bila demikian maka ia pasti memiliki bentuk tubuh dan batasan. Dan

sesuatu yang memiliki batasan pasti sebagai makhluk, dan Allah maha suci dari pada

itu semua. Karena itu mustahil pada haknya terdapat istri dan anak. Sebab hal

semacam itu tidak akan terjadi kecuali dengan adanya sentuhan, menempel dan

terpisah. Allah mustahil pada-Nya sifat terbagi-bagi dan terpisah-pisah. Tidak boleh

dibayangkan dari Allah adanya sifat menempel dan berpisah. Oleh sebab itu adanya

istilah suami, astri dan anak pada hak Allah adalah sesuatu yang mustahil" (Lihat al

Kaukab al-Azhar Syarh al-Fiqh al-Akbar, h. 13).

Pada bagian lain dalam kitab yang sama dalam pembahasan firman Allah QS. Thaha.

5, al-Imam as-Syafi'i menuliskan sebagai berikut:

3: : equai 3 : saa 3 Ju: (ss- : 3-9) Ja: 4 Ju : -ji J: :

u:: S: : - S; -se use - Sisi : : 4: S : dua ges - - - 3.

Jai su - : Si - - - - 3: s!: : , : 3 : S&

-us --se: :: , ,ses-s::

* ue & --s.

“Jika dikatakan bukankah Allah telah berfirman: "ar-Rahman 'Ala al-'Arsy Istawa"?

Jawab. Ayat ini termasuk ayat mutasyabihat. Sikap yang kita pilih tentang hal ini dan

ayat-ayat yang semacam dengannya ialah bahwa bagi seorang yang tidak memiliki

kompetensi dalam bidang ini agar supaya mngimaninya dan tidak secara mendetail

membahasnya atau membicarakannya. Sebab seorang yang tidak memiliki

kompetensi dalam hal ini ia tidak akan aman, ia akan jatuh dalam kesesatan tasybih.

Kewajiban atas orang semacam ini, juga seluruh orang Islam, adalah meyakini bahwa

Allah -seperti yang telah kita sebutkan di atas-, Dia tidak diliputi oleh tempat, tidak

berlaku atas-Nya waktu dan zaman. Dia maha suci dari segala batasan atau bentuk

dan segala penghabisan. Dia tidak membutuhkan kepada segala tempat dan arah.

Dengan demikian orang ini menjadi selamat danri kehancuran dan kesesatan" (al

Kaukab al-Azhar Syarh al-Fiqh al-Akbar, h. 13).

6. Al-Imam al-Mujtahid Abu Abdillah Ahmad ibn Hanbal (w 241 H), perintis madzhab

Hanbali, juga seorang Imam yang agung ahli tauhid. Beliau mensucikan Allah dari

tempat dan arah. Bahkan beliau adalah salah seorang terkemuka dalam akidah tanzih.

Dalam pada ini as-Syaikh Ibn Hajar al-Haitami menuliskan:

•as a: ; : 3 : Jié di 3 : *) a 3:3-i u: : : es

*:Se:s.
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4.36

“Apa yang tersebar di kalangan orang-orang bodoh yang menisbatkan dirinya kepada

madzhab Hanbali bahwa beliau telah menetapkan adanya tempat dan arah bagi Allah,

maka sungguh hal tersebut adalah merupakan kedustaan dan kebohongan besar

atasnya" (Lihat Ibn Hajar al-Haitami dalam al-Fatawa al-Haditsiyyah, h. 144).

0337. PENGERTIAN TANGAN ALLAH SWT

Oleh Timur Lenk

Firman Allah:

& sa. (64 sau) 9uk: 34 J (10 :): 3, 4 & I (75 - 34 -al° -

47 ewu) gu au: su-is (26 ol, Jl.) : 44 (83 -) : 05)

|Ayat-ayat ini tidak boleh dipahami dalam makna zahirnya yang mengatakan seakan

bahwa Allah memiliki anggota badan; tangan. Makna zahir ayat-ayat ini seakan

mengatakan bahwa Allah memiliki satu tangan, dua tangan, dan atau tangan yang

Sangat banyak].

Kata al-yad "J" dalam bahasa Arab memiliki makna yang sangat banyak, di

antaranya dalam makna an-Ni'mah wa al-Ihsân "ãosi]| UL-XI9", artinya, "Karunia

(nikmat) dan kebaikan". Adapun makna perkataan orang-orang Yahudi dalam firman

Allah: Yadulläh Maghlülah "S, dll á]3lgo" adalah dalam makna Mahbüsah An an

Nafaqah "d.9-o Uc didill", artinya menurut Orang-orang Yahudi Allah tidak

memberikan karunia dan nikmat, bukan arti ayat tersebut bahwa Allah memiliki

tangan yang terbelenggu].

Makna lainnya, kata al-yad dalam pengertian "al-Quwwah", "ö9:Jl"; artinya "Kekuatan

atau kekuasaan". Orang-orang Arab biasa berkata: "Lahú Bi Hadzâ al-Amr Yad", "a]

Sa, oxl A', artinya: "Orang itu memiliki kekuatan (kekuasaan) dalam urusan ini".

Firman Allah: "J, olx. Ulilo9.uo", yang dimaksud adalah dalam pengertian ini, artinya

bahwa nikmat dan kekuasaan Allah sangat luas bukan artinya bahwa Allah memiliki

dua tangan yang sangat lebar].

Demikian pula firman Allah tentang penciptaan Nabi Adam: "lo] euil-> Sy"; juga dalam

pengertian bahwa Allah menciptakan Nabi Adam dengan kekuasaan-Nya dan dengan

karunia dari-Nya. Kemudian pula diriwayatkan dari Imam al-Hasan dalam tafsirfirman

Allah: "S, dll 533 assil", beliau berkata: "Kata "A" di sini yang dimaksud adalah karunia

dan nikmat Allah". Inilah penafsiran-panafsiran dari para ulama Ahli Tahqiq.

Sementara al-Qādli Abu Ya'la [1] berkata: "U|SJ adalah bagian dari sifat Dzat Allah".

|Artinya ia menetapkan bahwa Dzat Allah memiliki anggota-anggota badan yang

memiliki bagian-bagian]. Naüdzu billāh.

C 2013 www.piss-ktb.com



482 PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB

Apa yang diungkapkan oleh Abu Ya'la ini adalah pendapat sesat yang sama sekali

tidak memiliki argumen dan hanya didasarkan kepada hawa nafsu belaka. Dalam

alasannya yang sangat lemah dia berkata: "Sendainya Nabi Adam tidak memiliki

keistimewaan tentu Allah tidak akan mengungkapkan dengan kata "J" dalam

penciptaannya. Allah mengungkapkan dengan kata "Bi Yadayya" "(SSu"; jika ini

diartikan dalam makna kekuatan atau kekuasaan maka berarti Nabi Adam tidak

memiliki keistimewaan dibanding makhluk hidup lainnya; oleh karena semua makhluk

diciptakan dengan kekuatan dan kekuasaan Allah, dan tentunya tidak akan

diungkapkan dalam redaksi "mutsannă" (bentuk kata untuk menunjukan dua)".

[Dengan argumen ini Abu Ya'la hendak menetapkan bahwa Allah memiliki dua tangan)

Kita jawab kesesatan Abu Ya'la ini: "Tidak demikian wahai Abu Ya'la. Dalam bahasa

Arab bentuk kata mutsanna biasa dipakai untuk mengungkapkan kekuatan dan

kekuasaan, seperti bila dikatakan: "u.J J Squ DoXI U|x", artinya "Saya tidak memiliki

kekuatan untuk mengurus perkara ini". Dalam sebuah bait syair, Urwah bin Hizam

berkata:

94. lal" u. --> - u 4: 4 Au: Sus

Artinya: "Mereka berdua berkata: "Semoga Allah memudahkannya bagimu, karena

demi Allah kami tidak memiliki kekuatan (kekuasaan) untuk memudahkan segala

kesulitan yang tengah menimpamu"].

Adapun perkataan kaum Musyabbihah bahwa penggunaan kata "U|SJl" dalam bentuk

mutsanná] dalam penciptaan Nabi Adam yang langsung disandarkan kepada Allah

[yaitu menjadi "Bi Yadayya" "Sxu") adalah untuk mengungkapkan keistimewaan,

artinya bahwa penciptaan Nabi Adam ini berbeda dengan penciptaan Allah terhadap

binatang-binatang yang lain; kita jawab kesesatan mereka ini bahwa dalam al-Qur'an

Allah berfirman:

71 -) atai u: --e u : uil Gi)

Dalam ayat ini dipakai kata "UA" bentuk jamak) yang langsung disandarkan kepada

Allah. Ayat ini tidak untuk menunjukan bahwa binatang-binatang ternak memiliki

keistimewaan di atas seluruh binatang lainnya hanya karena redaksi penciptaannya

dengan kata "Ujxl" yang langsung disandarkan kepada Allah. Apakah hanya dengan

alasan bahwa penciptaan Nabi Adam dan binatang-binatang ternak disandarkan

langsung kepada Allah lalu kemudian keduanya memiliki keistimewaan yang

sama.Kemudian dari pada itu, Allah berfirman:

47 -u).U) 4u usu: su-Ji;)
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[Dalam ayat ini dipergunakan kata ;””أيد bentuk jamak dari .””يد Ayat ini tidak boleh

dipahami makna zahirnya yang mengatakan seakan Allah memiliki anggota badan;

tangan yang sangat banyak].

Makna ”“أيد dalam ayat ini adalah ,”“القوة artinya “kekuatan”, dengan demikian makna

ayat tersebut: ”Dan langit telah Kami (Allah) membangunnya (menciptakannya)

dengan
kekuatan”.

[Dalam ayat ini disebutkan penciptaan langit dengan kata بنيناھا
“

”بأيد yang disandarkan langsung kepada Allah; ini tidak serta-merta bahwa langit

memiliki keistimewaan yang sama dengan Nabi Adam. Dengan demikian menjadi

jelas bahwa redaksi ””بيدي (bentuk mutsannâ) dalam penciptaan Nabi Adam bukan

untuk menetapkan bahwa Allah memiliki dua tangan].

Adapun tentang penciptaan Nabi Adam yang diungkapkan dengan redaksi; ”نفخ فيه من

;”روحه adalah untuk tujuan pemuliaan [artinya penyandaran secara langsung kepada

Allah di sini disebut dengan Idlâfah at-Tasyrîf; bahwa penciptaan Nabi Adam sangat

dimuliakan oleh Allah], ini berbeda dengan penciptaan makhluk lainnya yang

diungkapkan dengan “al-Fi’l wa at-Takwîn”, “الفعل ”والتكوين [artinya disebutkan dengan

proses penciptaan; tanpa langsung disandarkan kepada Allah].

Firman Allah tentang penciptaan Nabi Adam ini (QS. Shad: 75) harus dipahami

demikian, tidak boleh dipahami bahwa Allah memiliki anggota badan; memiliki dua

anggota tangan, karena pemahaman seperti ini jelas tidak sesuai bagi keagungan

Allah. Sesungguhnya Allah dalam perbuatan-Nya tidak membutuhkan kepada

peralatan-peralatan, dan tidak membutuhkan kepada anggota-anggota badan; Allah

maha suci dari itu semua. Sangat tidak layak bagi kita untuk mencari-cari pemahaman

tentang kemuliaan penciptaan Nabi Adam lalu kita melalaikan kesucian Allah dengan

menetapkan anggota tangan bagi-Nya, padahal Allah maha suci dari bagian-bagian

dan maha suci dari alat-alat (anggota-anggota badan) dalam segala perbuatan-Nya,

karena sifat-sifat yang demikian itu adalah sifat-sifat benda

Yang sangat parah dan mengherankan salah satu dari tiga orang pemuka akidah

tasybîh yang kita sebutkan di atas berkeyakinan bahwa Allah besentuhan; dengan

dasar akidah sesat ini ia mengatakan bahwa Allah dengan tangan-Nya menyentuh

tanah yang merupakan bahan bagi penciptaan Nabi Adam. Lalu orang ini mengatakan

bahwa tangan-Nya tersebut adalah bagian dari Dzat-Nya. Na’ûdzu billâh. Siapapun

yang berakidah tasybîh semacam ini jelas berkeyakinan bahwa Allah sebagai benda

(jism); dan itu artinya --dengan dasar keyakinan buruk seperti ini-- bahwa Allah

menyatu (bersentuhan) dengan tanah yang merupakan bahan bagi penciptaan Nabi

Adam, dan setelah bersentuhan dengan tanah lalu Allah mulai menciptakan Nabi

Adam; adakah dapat diterima akal sehat pemahaman semacam ini padahal jelas

merupakan perkara indrawi?! Adakah dalam keyakinan mereka bahwa Allah memiliki

jarak; artinya jauh dari tanah tersebut, dan lalu Allah butuh untuk mendekat

kepadanya?! Na’ûdzu billâh. Allah sendiri telah membantah orang yang berkeyakinan
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4.37

proses penciptaan Nabi Adam semacam ini dengan firman-Nya:

عمران:
(ءال

فَيكُوْن لَهكُنْ قالَ ثُمّ
اب

تـُرَ مْن َخلقَه ءادَم كمَثَل
اهللا

عنْد عيْسَى مَثل إنّ
59

)

[Maknanya: “Sesungguhnya perumpamaan Nabi Isa bagi Allah sebagaimana Nabi

Adam; Dia (Allah) menciptakan Nabi Adam dari tanah kemudian mengatakan bagi

tanah: “Jadilah”[1], maka terjadilah”. (QS. Ali Imran: 59]

Kata “kun” secara literal berarti; “Jadilah”; bukan artinya Allah berkata-kata dengan

huruf-huruf, suara, dan bahasa. Tetapi kata “kun” adalah untuk mengungkapkan

bahwa segala apa yang dikehendaki oleh Allah pasti terjadi dengan cepat dan tanpa

ada siapapun yang dapat menghalangi-Nya..

---------------

[1] Abu ya'la yang tersebut di atas adalah abu ya'la al-mujassim bukan abu ya'la ahli

hadits ahlus sunnah.

0351. ALLAH ADA TANPA TEMPAT

Oleh: Ustadz Kholil Abou Fateh

1. Ayat-ayat Mutasyabihat

Mengenai ayat mutasyabih yang sebenarnya para Imam dan Muhadditsin selalu

berusaha menghindari untuk membahasnya, namun justru sangat digandrungi oleh

sebagian kelom pok muslimin sesat masa kini, mereka selalu mencoba menusuk

kepada jantung tauhid yang sedikit saja salah memahami maka akan terjatuh dalam

jurang kemusyrikan, seperti membahas bahwa Allah ada dilangit, mempunyai tangan,

wajah dll yang hanya membuat kerancuan dalam kesucian Tauhid ilahi pada benak

muslimin, akan tetapi karena semaraknya masalah ini diangkat ke permukaan, maka

perlu kita perjelas mengenai ayat ayat dan hadits tersebut. Sebagaimana makna

Istiwa, yang sebagian kaum muslim in sesat sangat gemar membahasnya dan

mengatakan bahwa Allah itu bersemayam di Arsy, dengan menafsirkan kalimat

"ISTIWA" dengan makna "BERSEMAYAM atau ADA DI SUATU TEMPAT", entah

darimana pula mereka menemukan makna kalimat Istawa adalah semayam, padahal

tak mungkin kita katakan bahwa Allah itu bersemayam disuatu tempat, karena

bertentangan dengan ayat ayat dan Nash hadits lain.

Apabila kita mengatakan Allah ada di Arsy, maka dimana Allah sebelum Arsy itu ada?,

dan berarti Allah membutuhkan ruang, berarti berwujud seperti makhluk, sedangkan

dalam hadits qudsiy disebutkan Allah swt turun kelangit yang terendah saat sepertiga

malam terakhir, sebagaimana diriwayatkan dalam Shahih Muslim hadits no.758,

sedangkan kita memahami bahwa waktu di permukaan bumi terus bergilir, Maka bila
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disuatu tempat adalah tengah malam , maka waktu tengah malam itu tidak sirna, tapi

terus berpindah ke arah barat dan terus ke yang lebih barat, tentulah berarti Allah itu

selalu bergelantungan mengitari Bumi di langit yang terendah, maka semakin ranculah

pemahaman ini, dan menunjukkan rapuhnya pemahaman mereka, jelaslah bahwa

hujjah yang mengatakan Allah ada di Arsy telah bertentangan dengan hadits qudsiy

diatas, yang berarti Allah itu tetap di langit yang terendah dan tak pernah kembali ke

Arsy, sedangkan ayat itu mengatakan bahwa Allah ada di Arsy, dan hadits Qudsiy

mengatakan Allah dilangit yang terendah.

Berkata Al hafidh Almuhaddits Al Imam Malik rahimahullah ketika datang seseorang

yang bertanya makna ayat : "Arrahmaanu 'alal Arsyistawa", Imam Malik menjawab :

"Majhul, Ma'qul, Imaan bihi wajib, wa su'al 'anhu bid'ah (tdk diketahui maknanya, dan

tidak boleh mengatakannya mustahil, percaya akannya wajib, bertanya tentang ini

adalah Bid'ah Munkarah), dan kulihat engkau ini orang jahat, keluarkan dia..!",

demikian ucapan Imam Malik pada penanya ini, hingga ia mengatakannya : "kulihat

engkau ini orang jahat", lalu mengusirnya, tentunya seorang Imam Mulia yang menjadi

Muhaddits Tertinggi di Madinah Almunawwarah di masanya yang beliau itu Guru

Imam Syafii ini tak sembarang mengatakan ucapan seperti itu, kecuali menjadi dalil

bagi kita bahwa hanya orang orang yang tidak baik yang mempermasalahkan masalah

ini. Lalu bagaimana dengan firman Nya:

"Mereka yang berbai'at padamu sungguh mereka telah berbai'at pada Allah, Tangan

Allah diatas tangan mereka" (QS Al Fath 10), dan disaat Bai'at itu tak pernah

teriwayatkan bahwa ada tangan turun dari langit yang turut berbai'at pada sahabat.

Juga sebagaimana hadits qudsiy yang mana Allah berfirman : "Barangsiapa

memusuhi waliku sungguh kuumumkan perang kepadanya, tiadalah hamba-Ku

mendekat kepada-Ku dengan hal hal yang fardhu, dan Hamba-Ku terus mendekat

kepada-Ku dengan hal hal yang sunnah baginya hingga Aku mencintainya, bila Aku

mencintainya maka aku menjadi telinganya yang ia gunakan untuk mendengar, dan

menjadi matanya yang ia gunakan untuk melihat, dan menjadi tangannya yang ia

gunakan untuk memerangi, dan kakinya yang ia gunakan untuk melangkah, bila ia

meminta pada Ku niscaya kuberi permintaannya...." (shahih Bukhari hadits no.6137).

Maka hadits Qudsiy diatas tentunya jelas jelas menunjukkan bahwa pendengaran,

penglihatan, dan panca indera lainnya, bagi mereka yang taat pada Allah akan

dilimpahi cahaya kemegahan Allah, pertolongan Allah, kekuatan Allah, keberkahan

Allah, dan sungguh maknanya bukanlah berarti Allah menjadi telinga, mata, tangan

dan kakinya. Masalah ayat/hadist tasybih (tangan/wajah) dalam ilmu tauhid terdapat

dua pendapat/madzhab dalam menafsirkannya, yaitu:

1. Madzhab tafwidh ma'atanzih

Madzhab ini mengambil dhahir lafadz dan menyerahkan maknanya kpd Allah swt,

© 2013 www.piss-ktb.com



486 PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB

dengan i'tiqad tanzih (mensucikan Allah dari segala penyerupaan) Ditanyakan kepada

Imam Ahmad bin Hanbal masalah hadist sifat, ia berkata "Nu;minu bihawa nushoddiq

bihabilaa kaif wala makna", (Kita percaya dengan hal itu, dan membenarkannya tanpa

menanyakannya bagaimana, dan tanpa makna) Madzhab inilah yang juga di pegang

oleh Imam Abu hanifah. Dan kini muncullah faham mujjassimah yaitu dhohirnya

memegang madzhab tafwidh tapi menyerupakan Allah dengan mahluk, bukan seperti

para imam yang memegang madzhab tafwidh.

2. Madzhab takwil

Madzab ini menakwilkan ayat/hadist tasybih sesuai dengan keesaan dan keagungan

Allah swt, dan madzhab ini arjah (lebih baik untuk diikuti) karena terdapat penjelasan

dan menghilangkan awhaam (khayalan dan syak wasangka) pada muslimin

umumnya, sebagaimana Imam Syafii, Imam Bukhari, Imam Nawawi dll. (syarah

Jauharat Attauhid oleh Imam Baajuri) Pendapat ini juga terdapat dalam Al Qur'an dan

sunnah, juga banyak dipakai oleh para sahabat, tabiin dan imam imam ahlussunnah

waljamaah. Seperti ayat : "Nasuullaha fanasiahum" (mereka melupakan Allah maka

Allah pun lupa dengan mereka) (QS Attaubah:67), dan ayat : "Innaa nasiinaakum".

(sungguh kami telah lupa pada kalian QS Assajdah 14).

Dengan ayat ini kita tidak bisa menyifatkan sifat lupa kepada Allah walaupun

tercantum dalam Alqur'an, dan kita tidak boleh mengatakan Allah punya sifat lupa, tapi

berbeda dengan sifat lupa pada diri makhluk, karena Allah berfirman : "dan tiadalah

tuhanmu itu lupa" (QS Maryam 64) Dan juga diriwayatkan dalam hadtist Qudsiy bahwa

Allah swt berfirman: "Wahai Keturunan Adam, Aku sakit dan kau tak menjenguk Ku,

maka berkatalah keturunan Adam : Wahai Allah, bagaimana aku menjenguk Mu

sedangkan Engkau Rabbul 'Alamin?, maka Allah menjawab : Bukankah kau tahu

hamba Ku fulan sakit dan kau tak mau menjenguknya?, tahukah engkau bila kau

menjenguknya maka akan kau temui Aku disisinya?" (Shahih Muslim hadits no.2569).

Apakah kita bisa mensifatkan sakit kepada Allah tapi tidak seperti sakitnya kita?

Berkata Imam Nawawi berkenaan hadits Qudsiy diatas dalam kitabnya yaitu Syarah

Annawawiyalaa Shahih Muslim bahwa yang dimaksud sakit pada Allah adalah hamba

Nya, dan kemuliaan serta kedekatan Nya pada hamba Nya itu, "wa ma'na wajadtaniy

indahu ya'niy wajadta tsawaabii wa karoomatii indahu" dan makna ucapan : akan kau

temui aku disisinya adalah akan kau temui pahalaku dan kedermawanan Ku dengan

menjenguknya (Syarh Nawawi ala shahih Muslim Juz 16 hal 125) Dan banyak pula

para sahabat, tabiin, dan para Imam ahlussunnah waljamaah yang berpegang pada

pendapat Ta'wil, seperti Imam Ibn Abbas, Imam Malik, Imam Bukhari, Imam Tirmidziy,

Imam Abul Hasan Al Asy'ariy, Imam Ibnul Jauziy dll (lihat Daf'ussyubhat Attasybiih

oleh Imam Ibn Jauziy). Maka jelaslah bahwa akal tak akan mampu memecahkan

rahasia keberadaan Allah swt, sebagaimana firman Nya : "Maha Suci Tuhan Mu

Tuhan Yang Maha Memiliki Kemegahan dari apa apa yang mereka sifatkan, maka
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salam sejahtera lah bagi para Rasul, dan segala puji atas tuhan sekalian alam". (QS

Asshaffat 180-182).

2. Allah Ada Tanpa Tempat

:-) (-4: Ja) : - 4 Jé - - 4 J- - 4 - 4-l-, -A4 -

"Engkau tidaklah menemukan yang serupa dengan-Nya (Allah)" (QS. Maryam: 65)

Sesungguhnya keyakinan bahwa Allah ada tanpa tempat adalah aqidah Nabi

Muhammad, para sahabat dan orang-orang yang mengikuti jejak mereka. Mereka

dikenal dengan Ahlussunnah Wal Jama'ah; kelompok mayoritas ummat yang

merupakan al-Firqah an-Najiyah (golongan yang selamat). Dalil atas keyakinan

tersebut selain ayat di atas adalah firman Allah:

(11 : -) (: *e-j)

"Dia (Allah) tidak menyerupai sesuatupun dari makhluk-Nya, dan tidak ada

sesuatupun yang menyerupai-Nya". (QS. as-Syura. 11) Ayat ini adalah ayat yang

paling jelas dalam al-Qur'an yang menjelaskan bahwa Allah sama sekali tidak

menyerupai makhluk-Nya. Ulama Ahlussunnah menyatakan bahwa alam (makhluk

Allah) terbagi kepada dua bagian; yaitu benda dan sifat benda. Kemudian benda

terbagi menjadi dua, yaitu benda yang tidak dapat terbagi lagi karena telah mencapai

batas terkecil (para ulama menyebutnya dengan al-Jawhar al-Fard), dan benda yang

dapat terbagi menjadi bagian-bagian (jism). Benda yang terakhir ini terbagi menjadi

dua maCam;

1. Benda Lathif, benda yang tidak dapat dipegang oleh tangan, seperti cahaya,

kegelapan, ruh, angin dan Sebagainya.

2. Benda Katsif benda yang dapat dipegang oleh tangan seperti manusia, tanah,

benda-benda padat dan lain sebagainya. Sedangkan sifat-sifat benda adalah seperti

bergerak, diam, berubah, bersemayam, berada di tempat dan arah, duduk, turun, naik

dan sebagainya. Ayat di atas menjelaskan kepada kita bahwa Allah ta'ala tidak

menyerupai makhluk-Nya, bukan merupakan al-Jawhar al-Fard, juga bukan benda

Lathif atau benda Katsif. Dan Dia tidak boleh disifati dengan apapun dari sifat-sifat

benda. Ayat tersebut cukup untuk dijadikan sebagai dalil bahwa Allah ada tanpa

tempat dan arah. Karena seandainya Allah mempunyai tempat dan arah, maka akan

banyak yang serupa dengan-Nya. Karena dengan demikian berarti ia memiliki dimensi

(panjang, lebar dan kedalaman). Sedangkan sesuatu yang demikian, maka ia adalah

makhluk yang membutuhkan kepada yang menjadikannya dalam dimensi tersebut.

>>,- A : 9- sis)": & : 4 os 4 J;-3 Jé)
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Rasulullah Shallallahu 'Alayhi Wa Sallam bersabda: "Allah ada pada azal (Ada tanpa

permulaan) dan belum ada sesuatupun selain-Nya". (H.R. al-Bukhari, al-Bayhaqi dan

Ibn al-Jarud) Makna hadits ini bahwa Allah ada pada azal (keberadaan tanpa

permulaan), tidak ada sesuatu (selain-Nya) bersama-Nya. Pada azal belum ada angin,

cahaya, kegelapan, arsy, langit, manusia, jin, malaikat, waktu, tempat dan arah. Maka

berarti Allah ada sebelum terciptanya tempat dan arah, maka la tidak membutuhkan

kepada keduanya dan la tidak berubah dari semula, yakni tetap ada tanpa tempat dan

arah, karena berubah adalah ciri dari sesuatu yang baru (makhluk). Maka

sebagaimana dapat diterima oleh akal, adanya Allah tanpa tempat dan arah sebelum

terciptanya tempat dan arah, begitu pula akal akan menerima Wujud-Nya tanpa tempat

dan arah setelah terciptanya tempat dan arah. Hal ini bukanlah penafian atas adanya

Allah. Sebagaimana ditegaskan juga oleh sayyidina 'Ali ibn Abi Thalib -Semoga Allah

meridlainya

"essie u ia SSi 34; 36. S3 : 36"

"Allah ada (pada azal) dan belum ada tempat dan Dia (Allah) sekarang (setelah

menciptakan tempat) tetap seperti semula, ada tanpa tempat" (Dituturkan oleh al

Imam Abu Manshur al-Baghdadi dalam kitabnya al-Farq Bayn al-Firaq, h. 333). Al

Imam al-Bayhaqi (w 458 H) dalam kitabnya al-Asma Wa ash-Shifat, hlm. 506, berkata:

"Sebagian sahabat kami dalam menafikan tempat bagi Allah mengambil dalil dari

sabda Rasulullah shalllallahu 'alayhi wa sallam :

8:3 -- 3133) "; : uj33 - 32u) -ji; ; ; U33 - awal -ji":4 J3.3 Jú)

"Engkau Ya Allah azh-Zhahir (yang segala sesuatu menunjukkan akan ada-Nya), tidak

ada sesuatu apapun di atas-Mu, dan Engkau al-Bathin (yang tidak dapat dibayangkan)

tidak ada sesuatu apapun di bawah-Mu (HR Muslim dan lainnya). Jika tidak ada

sesuatu apapun di atas-Nya dan tidak ada sesuatu apapun di bawah-Nya maka berarti

Dia ada tanpa tempat". Al-Imam as-Sajad Zain al-'Abidin 'Ali ibn al-Husain ibn Ali ibn

Abi Thalib (w 94 H) berkata:

's-} as- b)"S& u: S saj & -ji)

"Engkaulah ya Allah yang tidak diliputi oleh tempat". (Diriwayatkan oleh al-Hafizh az

Zabidi dalam Ithaf as-Sadah al-Muttaqin Bi Syarh Ihya’ Ulumiddin dengan rangkaian

sanad muttashi mutasalsil yang kesemua perawinya adalah Ahl al-Bayt keturunan

Rasulullah). Adapun ketika seseorang menghadapkan kedua telapak tangan ke arah

langit ketika berdoa, hal ini tidak menandakan bahwa Allah berada di arah langit. Akan

tetapi karena langit adalah kiblat berdoa dan merupakan tempat turunnya rahmat dan

barakah. Sebagaimana apabila seseorang ketika melakukan shalat ia menghadap

ka'bah, hal ini tidak berarti bahwa Allah berada di dalamnya, akan tetapi karena ka'bah

adalah kiblat shalat. Penjelasan seperti ini telah dituturkan oleh para ulama
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Ahlussunnah Wal Jama'ah seperti al-Imam al-Mutawalli (w 478 H) dalam kitabnya al

Ghun-yah, al-Imam al-Ghazali (W 505 H) dalam kitabnya Ihya 'Ulumiddin, al-Imam an

Nawawi (w 676 H) dalam kitabnya Syarh Shahih Muslim, al-Imam Taqiyyuddin as

Subki (W 756 H) dalam kitab as-Sayfash-Shaqil, dan masih banyak lagi. Al-Imam Abu

Ja'far ath-Thahawi-Semoga Allah meridlainya- (w 321 H) berkata:

"ee: ;u-s-, -ed, “s: es-Si: sua: 9éSi: euwi as:J (4 :) J.:

"Maha suci Allah dari batas-batas (bentuk kecil maupun besar, jadi Allah tidak

mempunyai ukuran sama sekali), batas akhir, sisi-sisi, anggota badan yang besar

(seperti wajah, tangan dan lainnya) maupun anggota badan yang kecil (seperti mulut,

lidah, anak lidah, hidung, telinga dan lainnya). Dia tidak diliputi oleh satu maupun

enam arah penjuru (atas, bawah, kanan, kiri, depan dan belakang); tidak seperti

makhluk-Nya yang diliputi oleh enam arah penjuru tersebut". Perkataan al-Imam Abu

Ja'far ath-Thahawi ini merupakan jma' (konsensus) para sahabat dan ulama Salaf

(orang-orang yang hidup pada tiga abad pertama hijriyah). Diambil dalil dari perkataan

tersebut bahwasannya bukanlah maksud dari Mi'raj bahwa Allah berada di arah atas

lalu Nabi Muhammad naik ke arah sana untuk bertemu dengan-Nya. Melainkan

maksud Mi'raj adalah untuk memuliakan Rasulullah dan memperlihatkan kepadanya

keajaiban-keajaiban makhluk Allah sebagaimana dijelaskan dalam al Qur'an surat al

Isra ayat 1. Dengan demikian tidak boleh dikatakan bahwa Allah ada di satu tempat,

atau disemua tempat, atau ada di mana-mana. Juga tidak boleh dikatakan bahwa

Allah ada di satu arah atau semua arah penjuru. Al-Imam Abu al-Hasan al-Asy'ari (w

324 H)-Semoga Allah meridlainya-berkata:

"eual -S : *)"4 & S & 9)

"Sesungguhnya Allah ada tanpa tempat" (Diriwayatkan oleh al-Bayhaqi dalam kitab al

Asma Wa ash-Shifat). Al-Imam al-Asy'ari juga berkata: "Tidak boleh dikatakan bahwa

Allah di satu tempat atau di semua tempat". Perkataan al-Imam al-Asy'ari ini dinukil

oleh al-Imam Ibn Furak (w 406 H) dalam kitab al-Mujarrad. Syekh Abd al-Wahhab asy

Syarani (w973 H) dalam kitab al-Yawaqit Waal-Jawahir menukil perkataan Syekh Ali

al-Khawwash: "Tidak boleh dikatakan Allah ada di mana-mana". Maka aqidah yang

wajib diyakini adalah bahwa Allah ada tanpa arah dan tanpa tempat. Perkataan al

Imam ath-Thahawi di atas juga merupakan bantahan terhadap pengikut paham

Wahdah al-Wujud, mereka yang berkeyakinan bahwa Allah menyatu dengan makhluk

makhluk-Nya, juga sebagai bantahan atas pengikut paham Hulul; mereka yang

berkeyakinan bahwa Allah menempati sebagian makhluk-Nya.

Dua keyakinan ini adalah kekufuran berdasarkan jma' (konsensus) seluruh orang

Islam sebagaimana dikatakan oleh al-Imam as-Suyuthi (w911 H) dalam kitab al-Hawi

Li al-Fatawi, dan Imam lainnya. Para Imam panutan kita dari ahli tasawuf sejati seperti

al-Imam al-Junaid al-Baghdadi (w 297 H), al-Imam Ahmad ar-Rifa'i (w 578 H), Syekh
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Abd al-Qadir al-Jailani (w 561 H) dan semua Imam tasawwuf sejati; mereka semua

selalu mengingatkan orang-orang Islam dari para pendusta yang menjadikan tarekat

dan tasawuf sebagai sebagai wadah untuk meraih dunia, padahal mereka

berkeyakinan Wahdah al-Wujud dan Hulul. Dengan demikian keyakinan ummat Islam

dari kalangan Salaf dan Khalaftelah sepakat bahwa Allah ada tanpa tempat dan arah.

Sementara keyakinan sebagian orang yang menyerupakan Allah dengan makhluk

Nya; mereka yang berkeyakinan bahwa Allah adalah benda yang duduk di atas Arsy,

adalah keyakinan sesat. Keyakinan ini adalah penyerupaan Allah dengan makhluk

Nya, karena duduk adalah salah satu sifat manusia. Para ulama Salaf bersepakat

bahwa barangsiapa yang menyifati Allah dengan salah satu sifat di antara sifat-sifat

manusia maka ia telah kafir, sebagaimana hal ini ditulis oleh al-Imam al-Muhaddits as

Salafi Abu Ja'far ath-Thahawi (w 321 H) dalam kitab aqidahnya yang terkenal dengan

nama "al-'Aqidah ath-Thahwiyyah". Beliau berkata:

" كَفَر فـَقَدْ شَرِ
َ
اْلب اِني

َ
ع
َ
م

ْ
ن

ِ
م ْعًنى

َ
بِم

َ
اهللا فَ

َ
ص

َ
و

ْ
ن

َ
م
َ
و "

"Barang siapa mensifati Allah dengan salah satu sifat dari sifat-sifat manusia, maka ia

telah kafir". Padahal telah diketahui bahwa beribadah kepada Allah hanya sah

dilakukan oleh orang yang meyakini bahwa Allah dan tidak menyerupakan-Nya

dengan sesuatu apapun dari makhluk-Nya. Al-Imam al-Ghazali berkata:

الْمَعْبـُوْدِ" ْرِفَِة
ع
َ
م بـَعْدَ إالّ اْلعِبَادَةُ تَصِحُّ "الَ

"Tidak sah ibadah (seorang hamba) kecuali setelah mengetahui (Allah) yang wajib

disembah". Hal itu karena beriman kepada Allah dengan benar adalah syarat

diterimanya amal saleh seseorang, tanpa beriman kepada Allah dengan benar maka

segala bentuk amal saleh tidak akan diterima oleh Allah.

3. Konsensus Para Sahabat dan Imam : "Allah Ada Tanpa Tempat"

Berikut ini adalah pernyataan para sahabat Rasulullah dan para ulama dari empat

madzhab, serta ulama lainya dari kalangan Ahlussunnah dalam penjelasan kesucian

Allah dari menyerupai makhluk-Nya dan penjelasan bahwa Allah ada tanpa tempat

dan tanpa arah. Kutipan berikut ini hanya sebagian kecil saja, karena bila kita hendak

mengutip seluruh perkataan mereka maka akan membutuhkan kepada ratusan lebar

halaman. Namun setidaknya berikut ini sebagai bukti untuk memperkuat akidah kita,

sekaligus sebagai bantahan terhadap keyakinan-keyakinan yang menyalahinya. 1. Al

Imam 'Ali ibn Abi Thalib (w 40 H) berkata:

عَليْهكَانَ مَا عَلَى اآلنَ وَهُوَ مَكَان وَالَ اهللاُ كَانَ

"Allah ada tanpa permulaan dan tanpa tempat, dan Dia Allah sekarang -setelah

menciptakan tempat-tetap sebagaimana pada sifat-Nya yang azali; ada tanpa tempat"
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—

(Diriwayatkan oleh al-Imam Abu Manshur al-Baghdadi dalam al-Farq Bain al-Firaq, h.

333). Beliau juga berkata:

su is :: sui buki : 31 & 3

"Sesungguhnya Allah menciptakan 'arsy (makhluk Allah yang paling besar bentuknya)

untuk menampakan kekuasaan-Nya, bukan untuk menjadikan tempat bagi Dzat

Nya" (Diriwayatkan oleh al-Imam Abu Manshur al-Baghdadi dalam al-Farq Bain al

Firaq, h. 333). 2. Seorang tabi'in yang agung, Al-Imam Zainal-'Abidin 'Ali ibn al-Husain

ibn Ali ibn Abi Thalib (w 94 H) berkata:

3& u: S saji & -ji

"Engkau wahai Allah yang tidak diliputi oleh tempat" (Diriwayatkan oleh al-Imam

Murtadla az-Zabidi dalam Ithafas-Sadah al-Muttaqin Bi Syarh Ihya’ Ulumiddin, j. 4, h.

380). Juga berkata:

z • ... s2-24 : : it, 3, ... ::

1334> 3: 4: S gaji 4 &ji

"Engkau wahai Allah yang maha suci dari segala bentuk dan ukuran" (Diriwayatkan

oleh al-Imam Murtadla az-Zabidi dalam Ithaf as-Sadah al-Muttaqin Bi Syarh Ihya’

'Ulumiddin, j. 4, h. 380). 3. Al-Imam Ja'far as-Shadiq ibn Muhammad al-Baqir ibn ibn

Zainal Abidin 'Ali ibn al-Husain (w 148 H) berkata:

su 9s : S; 86 su 9s 3 : 4, Ai su & & 3 : 9.

ësi:> si) U43. 36*3> 36 : b3a: 36)

"Barang siapa berkeyakinan bahwa Allah berada di dalam sesuatu, atau dari sesuatu,

atau di atas sesuatu maka ia adalah seorang yang musyrik. Karena jika Allah berada

di atas sesuatu maka berarti Dia diangkat, dan bila berada di dalam sesuatu berarti

Dia terbatas, dan bila Dia dari Sesuatu maka berarti Dia baharu -

makhluk-" (Diriwayatkan oleh al-Imam al-Qusyairi dalam ar-Risalah al-Qusyairiyyah,

h. 6). 4. Al-Imam al-Mujtahid Abu Hanifah an-Nu'man ibn Tsabit (w 150 H), salah

seorang ulama salaf terkemuka, perintis madzhab Hanafi, berkata:

3: : 33& S3 : S;:% *-s: Et :J : 3:J : :S s: Jai 4:

su- si

"Allah ta'ala di akhirat kelak akan dilihat. Orang-orang mukmin akan melihat-Nya

ketika mereka di surga dengan mata kepala mereka masing-masing dengan tanpa

adanya keserupaan bagi-Nya, bukan sebagai bentuk yang berukuran, dan tidak ada

jarak antara mereka dengan Allah (artinya bahwa Allah ada tanpa tempat, tidak di

dalam atau di luar surga, tidak di atas, bawah, belakang, depan, samping kanan
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ataupun samping kiri)" (Lihat al-Fiqhul Akbar karya Imam Abu Hanifah dengan

Syarahnya karya Mulla'Ali al-Qari, h. 136-137). Juga berkata:

& &: - A 96 gaji 3: Si J: 26 S; J. A. 96:4 Ju: A & J: ; -5 &i:

su j:3u : : , S, 3i S3.

"Aku katakan: Tahukah engkau jika ada orang berkata: Di manakah Allah? Jawab: Dia

Allah ada tanpa permulaan dan tanpa tempat, Dia ada sebelum segala makhluk-Nya

ada. Allah ada tanpa permulaan sebelum ada tempat, sebelum ada makhluk dan

sebelum segala suatu apapun. Dan Dia adalah Pencipta segala sesuatu" (Lihat al

Fiqhul Absath karya Imam Abu Hanifah dalam kumpulan risalah-risalahnya dengan

tahqiq Muhammad Zahid al-Kautsari, h. 20). Juga berkata:

Jaja! iasu- 3:*3: A.J. i-- 4& 3iA 3 s3: Ujal Je Ja:4-4 öu 3:

Jl Gus. 963; 3:.js: ja se e 3: a &e. 96: :- A & : :

t: u: 3 & Jai 4 963 : 31 J: A :Jl.

"Dan kita mengimani adanya ayat "ar-Rahman 'Ala al-'Arsy Istawa" -sebagaimana

disebutkan dalam al-Qur'an- dengan menyakini bahwa Allah tidak membutuhkan

kepada "arsy tersebut datidak bertempat atau bersemayam di atasnya. Dia Allah yang

memelihara "arsy dan lainnya tanpa membutuhkan kepada itu semua. Karena jika

Allah membutuhkan kepada sesuatu maka Allah tidak akan kuasa untuk menciptakan

dan mengatur alam ini, dan berarti Dia seperti seluruh makhluk-Nya sendiri. Jika

membutuhkan kepada duduk dan bertempat, lantas sebelum menciptakan makhluk

Nya -termasuk arsy- di manakah Dia? Allah maha suci dari itu semua dengan

kesucian yang agung" (Lihat al-Washiyyah dalam kumpulan risalah-risalah Imam Abu

Hanifah tahqiq Muhammad Zahid al-Kautsari, h. 2, juga dikutip oleh asy-Syekh Mullah

'Ali al-Qari dalam Syarh al-Fiqhul Akbar, h. 70).

Perkataan Imam Abu Hanifah ini adalah ungkapan yang sangat jelas dalam bantahan

terhadap pendapat kaum Musyabbihah dan kaum Mujassimah, termasuk kelompok

yang bernama Wahhabiyyah sekarang; mereka yang mengaku sebagai kelompok

salafi. Kita katakan kepada mereka. Para ulama salaf telah sepakat mengatakan

bahwa Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Salah satunya adalah Imam Abu

Hanifah yang merupakan salah seorang terkemuka di kalangan mereka. Beliau telah

mendapatkan pelajaran dari para ulama tabi'in, dan para ulama tabi'in tersebut telah

mengambil pelajaran dari para sahabat Rasulullah. Adapun ungkapan Imam Abu

Hanifah yang menyebutkan bahwa telah menjadi kafir seorang yang berkata "Aku

tidak mengetahui Tuhanku, apakah ia di langit atau di bumi!?", demikian pula beliau

mengkafirkan orang yang berkata: "Allah di atas arsy, dan aku tidak tahu arah arsy,

apakah ia di langit atau di bumi!?", hal ini karena kedua ungkapan tersebut

menetapkan adanya tempat dan arah bagi Allah. Karena itu Imam Abu Hanifah
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mengkafirkan orang yang mengatakan demikian. Karena setiap yang membutuhkan

kepada tempat dan arah maka berarti ia adalah pastilah sesuatu yanga baharu.

Maksud ungkapan Imam Abu Hanifah tersebut bukan seperti yang disalahpahami oleh

orang-orang Musyabbihah bahwa Allah berada di atas langit atau di atas 'arsy. Justru

sebaliknya, maksud ungkapan beliau ialah bahwa Allah ada tanpa tempat dan tanpa

arah, sebagaimana dalam ungkapan-ungkapan beliau sendiri yang telah kita tulis di

atas. Maksud dua ungkapan Imam Abu Hanifah di atas juga telah dijelaskan oleh

Imam al-’Izz ibn Abdissalam dalam kitabnya Hall ar-Rumuz. Beliau berkata: "-Imam

Abu Hanifah mengkafirkan orang mengatakan dua uangkapan tersebut- Karena dua

ungkapan itu memberikan pemahaman bahwa Allah memiliki tempat. Dan siapa yang

berkeyakinan bahwa Allah memiliki tempat maka ia adalah seorang Musyabbih

(seorang kafir yang menyerupakan Allah dengan makhluk-Nya)" (Dikutip oleh Mulla

'Ali al-Qari dalam Syarh al-Fiqh al Akbar, h. 198).

Pernyataan Imam al-’Izz ibn 'Abd as-Salam ini juga dikuatkan oleh as-Syekh Mulla Ali

al-Qari. la berkata: "Tanpa diragukan lagi bahwa al-lzz 'ibn Abdissalam adalah orang

yang paling paham terhadap maksud dari perkataan Imam Abu Hanifah tersebut.

Karenanya kita wajib membenarkan apa yang telah beliau nyatakan" (Lihat Mulla 'Ali

al-Qari dalam Syarh al-Fiqhul Akbar, h. 198). 5. Al-Imam al-Mujtahid Muhammad ibn

Idris as-Syafi'i (w 204 H), perintis madzhab Syafi'i, dalam salah satu kitab karyanya,

al-Kaukab al-Azhar Syarh al-Fiqh al-Akbar, menuliskan:

Gie e : Skai 3: 9& S; 86 J. A. Sis: le gas & 96. SJ. A. Si Gues (J-as

-> us 3& 4 : SS; su. J: S; ess : :e : S &j al-J: 9sus:Sl.

u-ji aës 2:1; us & 4 ja 3: 334-i; 3:4- elô 2ue & -> 4 :

Jua: Jua: :uju S!: 5 u: & 49; -s; 4 J-l.

"Ketahuilah bahwa Allah tidak bertempat. Argumentasi atas ini ialah bahwa Dia ada

tanpa permulaan dan tanpa tempat. Maka setelah menciptakan tempat Dia tetap pada

sifat-Nya yang azali sebelum Dia menciptakan tempat, yaitu ada tanpa temapt. Tidak

boleh pada hak Allah adanya perubahan, baik perubahan pada Dzat-Nya maupun pad

asifat-sifat-Nya. Karena sesuatu yang memiliki tempat maka ia pasti memiliki arah

bawah. Dan bila demikian maka ia pasti memiliki bentuk tubuh dan batasan. Dan

sesuatu yang memiliki batasan pasti sebagai makhluk, dan Allah maha suci dari pada

itu semua. Karena itu mustahil pada haknya terdapat istri dan anak. Sebab hal

semacam itu tidak akan terjadi kecuali dengan adanya sentuhan, menempel dan

terpisah. Allah mustahil pada-Nya sifat terbagi-bagi dan terpisah-pisah. Tidak boleh

dibayangkan dari Allah adanya sifat menempel dan berpisah. Oleh sebab itu adanya

istilah suami, astri dan anak pada hak Allah adalah sesuatu yang mustahil" (Lihat al

Kaukab al-Azhar Syarh al-Fiqh al-Akbar, h. 13). Pada bagian lain dalam kitab yang

sama dalam pembahasan firman Allah QS. Thaha. 5, al-Imam as-Syafi'i menuliskan
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sebagai berikut:

3: : equai 3 : saa 3 Ju: (ss- : 3-9) Ja: 4 Ju : -ji J: :

u:: S: : - S; -se use - Sisi : : 4: S : dua ges - - - 3.

Jai su - : Si - - - - 3: s!: : , : 3 : S&

-us --se: :: , ,ses-s::

* ue & --s.

"Jika dikatakan bukankah Allah telah berfirman: "ar-Rahman 'Ala al-'Arsy Istawa"?

Jawab. Ayat ini termasuk ayat mutasyabihat. Sikap yang kita pilih tentang hal ini dan

ayat-ayat yang semacam dengannya ialah bahwa bagi seorang yang tidak memiliki

kompetensi dalam bidang ini agar supaya mngimaninya dan tidak secara mendetail

membahasnya atau membicarakannya. Sebab seorang yang tidak memiliki

kompetensi dalam hal ini ia tidak akan aman, ia akan jatuh dalam kesesatan tasybih.

Kewajiban atas orang semacam ini, juga seluruh orang Islam, adalah meyakini bahwa

Allah -seperti yang telah kita sebutkan di atas-, Dia tidak diliputi oleh tempat, tidak

berlaku atas-Nya waktu dan zaman. Dia maha suci dari segala batasan atau bentuk

dan segala penghabisan. Dia tidak membutuhkan kepada segala tempat dan arah.

Dengan demikian orang ini menjadi selamat danri kehancuran dan kesesatan" (al

Kaukab al-Azhar Syarh al-Fiqh al-Akbar, h. 13), 6. Al-Imam al-Mujtahid Abu Abdillah

Ahmad ibn Hanbal (w 241 H), perintis madzhab Hanbali, juga seorang Imam yang

agung ahli tauhid. Beliau mensucikan Allah dari tempat dan arah. Bahkan beliau

adalah salah seorang terkemuka dalam akidah tanzih. Dalam pada ini as-Syaikh Ibn

Hajar al-Haitami menuliskan:

•as a: ; : 3 : Jié di 3 : *) a 3:3-i u: : : es

*:Se:s.

"Apa yang tersebar di kalangan orang-orang bodoh yang menisbatkan dirinya kepada

madzhab Hanbali bahwa beliau telah menetapkan adanya tempat dan arah bagi Allah,

maka sungguh hal tersebut adalah merupakan kedustaan dan kebohongan besar

atasnya" (Lihat Ibn Hajar al-Haitami dalam al-Fatawa al-Haditsiyyah, h. 144) 7. Imam

Bukhari Aqidah Rasulullah, para sahabatnya, para ulama salaf saleh, dan aqidah

mayoritas umat Islam, Ahlussunnah Wal Jama'ah ialah bahwa Allah ada tanpa tempat

dan tanpa arah. Kita akan banyak menemukan pernyataan para ulama terkemuka dari

generasi ke generasi dalam menetapkan keyakinan suci ini. Keyakinan bahwa Allah

ada tanpa tempat dan arah juga merupakan keyakinan Syaikhul Muhadditsin al-Imam

Abu 'Abdillah Muhammad ibn Ismail al-Bukhari (w 256 H), penulis kitab yang sangat

mashur, Shahih al-Bukhari. Para ulama yang datang sesudah beliau yang menuliskan

syarh bagi kitabnya tersebut menyebutkan bahwa al-Imam al-Bukhari adalah seorang

ahli Tauhid, beliau mensucikan Allah dari tempat dan arah. Salah seorang penulis
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Syarh Shahih al-Bukhari, as-Syekh 'Ali ibn Khalaf al-Maliki yang dikenal dengan Ibn

Baththal (W 449 H) menuliskan sebagai berikut

: -* - & Si 3: Aé: • al;al 9: 4ilai : -J :J Jè 3;) -u! La : (s,e-J Je:

4 : : : evel 4 : aji ->uai uji ok S; esais : : 9& 1:49:

96.j J°:3: s:Ju: ei .859:1.

"Tujuan al-Bukhari dalam membuat bab ini adalah untuk membantah kaum Jahmiyyah

Mujassimah, di mana kaum tersebut adalah kaum yang hanya berpegang teguh

kepada zhahir-zhahir nash. Padahal telah ditetapkan bahwa Allah bukan benda, Dia

tidak membutuhkan kepada tempat dan arah. Dia Ada tanpa permulaan, tanpa arah

dan tanpa tempat. Adapun penisbatan "al-Ma'arij" adalah penisbatan dalam makna

pemuliaan (bukan dalam pengertian Allah di arah atas). Juga makna "al-Irtifa" adalah

dalam makna bahwa Allah maha suci, Dia maha suci dari tempat" (Fath al-Bari, j. 13,

h. 416). Pernyataan Ibn Bathal ini dikutip oleh al-hafizh Ibn Hajar al-'Asqalani dalam

Fath al-Bari dan disepakatinya. Dengan demikian berarti keyakinan Allah ada tanpa

tempat adalah merupakkan keyakinan para ahli hadits secara keseluruhan. 8. Imam

Al-Ghozali Al-Imām Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad al-Ghazali (w 505 H),

nama yang sangat akrab dengan kita, seorang teolog, sufi besar, seorang yang ahli

dalam banyak disiplin ilmu. Dalam kitab karyanya yang sangat agung; Ihya’ Ulumiddin,

pada jilid pertama menuliskan bab khusus tentang penjelasan akidah mayoritas umat

Islam; akidah Ahlussunnah, yaitu pada bagian Qawa'id al-Aqa'id. . Di antara yang

beliau tulis adalah sebagai berikut:

SS : 9&Jl. Guy G- 9 J: 9éJ 9u, su- 9 ° -- uses - 9 ge (4 s) Jw

108 2 1: J:S J-aâl Jual Ael; -u5 J.J asle su-) Jus Aale V Je)

"Allah Maha suci dari diliputi oleh tempat, sebagaimana Dia maha suci untuk dibatasi

oleh waktu dan zaman. Dia ada tanpa permulaan, tanpa tempat, dan tanpa zaman,

dan Dia sekarang (setelah menciptakan tempat dan arah) ada seperti sediakala tanpa

tempat dan dan tanpa arah" (Ihya’ Ulumiddin, j. 1, h. 108). Pada bagian lain dari kitab

tersebut al-Imām al-Ghazali menuliskan: "Pokok ke empat. Adalah mengetahui bahwa

Allah bukan benda yang memiliki tempat. Dia maha suci dari dibatasi oleh tempat.

Arguman atas ini adalah bahwa setiap benda itu pasti memiliki tempat, dengan

demikian ia membutuhkan kepada yang mengkhususkannya dalam tempat tersebut.

Juga sesuatu yang bertempat itu tidak lepas dari dua keadaan; menetap pada

tempatnya tersebut atau bergerak pindah dari satu tempat ke tempat alinnya. Dan

kedua sifat ini jelas merupakan sifat-sifat dari sesuatu yang baharu. Dan sesuatu yang

tidak lepas dari kebaharuan maka berarti sesuatu tersebut adalah sesuatu yang

baharu" (Ihya’ Ulumiddin, j. 1, h. 127).

Masih dalam kitab Ihya’ al-Imām al-Ghazali juga menuliskan:
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&- ul: Ja-lub 3: A - 9 -u-lu 2-3 : -lu - Jw 4 ol - su-J-S

9:, Al Gla 3 Ju-) 3ls Aa-l; 3:4-i: eila sJ 3 -e-J olas -ala si al. 3 Ju- ul:

-> -l, & A - 3: - - - -4u -Sl 9- - 2,5 ---

•l u-i sā- 394 & -lis - - - -& - A u-l 9 - J-A & J. L. Ja

-l s:U - - - -w s,-S s; wal-b - 9-90 Gl-ses u:- 96

4,- wa- - - - 4 G- Su- s,-S, ur. C-, : - - 4u - Ju

Je 1: 3-J asle su-) ekui ul -Al-J -> s,-Ju 4.J. a.l: : 44-0 aluil - - 41.

128)

"Pokok ke tujuh, adalah berkeyakinan bahwa Dzat Allah suci dari bertempat pada

suatu arah. Karena arah tidak lepas dari salah satu yang enam; atas, bawah, kanan,

kiri, depan dan belakang. Arah-arah tersebut diciptakan oleh Allah denga jalan

penciptaan manusia. Allah menciptakan manusia dengan dua bagian; bagian yang

megarah ke bumi yaitu bagian kakinya, dan bagian yang berlawanan dengannya yaitu

bagian kepalanya. Dengan adanya pembagian ini maka terjadilah arah, bagian ke arah

kakinya disebut bawah dan bagian ke arah kepalanya disebut atas. Demikian pula

seekor semut yang merayap terbalik di atas langit-langit rumah, walaupun dlaam

pandangan kita tubuhnya terbalik, namun baginya arah atasnya adalah bagian yang ke

arah kepalanya dan bagian bawahnya adalah adalah bagian yang ke arah bawahnya.

Pada manusia kemudian Allah menciptakan dua tangan, yang pada umumnya salah

satunya memiliki kekuatan lebih atas lainnya. Maka terjadilah penamaan bagi tangan

yang memiliki kekuatan lebih sebagai tangan kanan. Sementara tangan bagian lainnya

yang yang berlawanan dengannya disebut dengan tangan kiri. Juga Allah menciptakan

bagi manusia tersebut dua bagian bagi arah badanya; bagian yang ia lihat dan ia tuju

dengan bergerak kepadanya, dan bagian yang berada pada sebaliknya. Bagian yang

pertama disebut arah depan semantara yang bagian sebaliknya disebut dengan arah

belakang" (Ihya 'Ulumiddin, j. 1, h. 128).

Kemudian al-Imām al-Ghazali menuliskan:

Jw 31 Jul°4 & 9 - 4- wa- - -a: sl°2-4-1, 4- wa- J59 9s -:

Juli 3'- 3 J-l, & J;& we 9ue 3: -1, 4 & Ji Jw Sl 3: 4 J: Ji Ge Ju: *

u. Uš JS3 J-A & A - 9ue - J- 4 & Ji Ge Jw 31- 4 & Ji Ge Ju -

"Dengan demikian bagaimana mungkin Allah Yang ada tanpa permulaan (azaly)

memiliki tempat dan arah, sementara tempat dan arah itu sendiri baharu? Bagaimana

mungkin Allah yang ada tanpa permulaan dan tanpa tempat lalu kemudian berubah

menjadi berada pada tempat tersebut? Apakah Allah menciptakan alam yang alam
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tersebut berada di arah atas-ya?! Sesesungguhnya Allah maha suci dari dikatakan

"arah atas" bagi-Nya. Karena bila dikatakan "arah atas" bagi Allah maka berarti Dia

memiliki kepala. Karena sesungguhnya penyebutan "arah atas" hanya berlaku bagi

sesuatu yang memiliki kepala. Demikian pula Allah maha suci dari dikatakan "arah

bawah" bagi-Nya. Karena bila dikatakan arah bawah bagi Allah maka berarti Dia

memiliki kaki. Karena sesungguhnya penyebutan arah bawah hanya berlaku bagi

sesuatu yang memiliki kaki. Hal itu semua secara akal adalah sesuatu yang mustahil

atas Allah" (Ihya' 'Ulumiddin, j. 1, h. 128). Dalam kitab al-Arba'in fi Ushuliddin, al-Imam

al-Ghazali menuliskan:

أن قبل كان بل زمان، يحده أن عن تقدس مكانكما يحويه أن عن تعالى شىء، فيه يحل وال شىء في يحل ال وأنه

ص
الدين،

أصول في (األربعين
كان عليه ما على اآلن

وهو والمكان الزمان
خلق

8 )

"... dan bahwa Allah tidak bertempat di dalam sesuatu, dan tidak ada sesuatu apapun

yang bertempat pada-Nya. Allah maha suci dari diliputi oleh tempat, sebagaimana Dia

maha suci dari dibatasi oleh waktu/zaman. Dia Allah ada sebelum terciptanya waktu

dan tempat, dan Dia sekarang (setelah menciptakan tempat dan waktu) ada

sebagaimana pada sifat-Nya azaly; tanpa tempat dan tidak terikat oleh waktu". (al

Arba'in Fi Ushuliddin, h. 8)

KESIMPULAN :

Akidah Rasulullah, para sahabat, dan kaum Salaf saleh, serta keyakinan mayoritas

umat Islam; Ahlussunnah Wal Jama'ah ialah "ALLAH ADA TANPA TEMPAT DAN

TANPA ARAH". Sangat tidak masuk akal, atau tepatnya kita katakan "tidak berakal",

bila ada orang yang berkeyakinan bahwa Allah berada di langit atau di di arsy, seperti

keyakinan orang-orang Wahhabiyah di masa sekarang. Bagaimana mereka

berkeyakinan Allah berada di langit?! Juga berkeyakinan Allah berada di arsy?! Di dua

tempat heh..?! Padahal mereka yakin bahwa langit dan arsy adalah makhluk Allah. Itu

artinya dalam keyakinan mereka Allah bertempat pada makhluk-Nya sendiri. A'udzu

Billah al-'Alyy al-'Azhim.

9. AL-IMAM FAKHR AR-RAZI • Seorang ahli tafsir terkemuka; al-Imam al-Fakhr ar

Razi (w 606 H) dalam kitab tafsirnya menuliskan sebagai berikut: "Jika keagungan

Allah disebabkan dengan tempat atau arah atas maka tentunya tempat dan arah atas

tersebut menjadi sifat bagi Dzat-Nya. Kemudian itu berarti bahwa keagungan Allah

terhasilkan dari sesuatu yang lain; yaitu tempat. Dan jika demikian berarti arah atas

lebih sempurna dan lebih agung dari pada Allah sendiri, karena Allah mengambil

kemuliaan dari arah tersebut. Dan ini berarti Allah tidak memiliki kesempurnaan

sementara selain Allah memiliki kesempurnaan. Tentu saja ini adalah suatu yang

mustahil".

10. AL-IMAM AZ-ZABIDI • Al-Hafizh al-Muhaddits al-Imam as-Sayyid Muhammad
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Murtadla az-Zabidi al-Hanafi (w 1205 H) dalam kitab Ithaf as-Sadah al-Muttaqin

menjelaskan panjang lebar perkataan al-Imam al-Ghazali bahwa Allah mustahil

bertempat atau bersemayam di atas arsy. Dalam kitab Ihya' 'Ulum ad-Din, al-Imam al

Ghazali menuliskan sebagai berikut: "al-Istiwa' jika diartikan dengan makna bertempat

atau bersemayam maka hal ini mengharuskan bahwa yang berada di atas arsy

tersebut adalah benda yang menempel. Benda tersebut bisa jadi lebih besar atau bisa

jadi lebih kecil dari arsy itu sendiri. Dan ini adalah sesuatu yang mustahil atas

Allah".Dalam penjelasannya al-Imam az-Zabidi menuliskan sebagai berikut:

"Penjabarannya ialah bahwa jika Allah berada pada suatu tempat atau menempel

pada suatu tempat maka berarti Allah sama besar dengan tempat tersebut, atau lebih

besar darinya atau bisa jadi lebih kecil.

Jika Allah sama besar dengan tempat tersebut maka berarti Dia membentuk sesuai

bentuk tempat itu sendiri. Jika tempat itu segi empat maka Dia juga segi empat. Jika

tempat itu segitiga maka Dia juga segitiga. Ini jelas sesuatu yang mustahil. Kemudian

jika Allah lebih besar dari arsy maka berarti sebagian-Nya di atas arsy dan sebagian

yang lainnya tidak berada di atas arsy. Ini berarti memberikan paham bahwa Allah

memiliki bagian-bagian yang satu sama lainnya saling tersusun. Kemudian kalau arsy

lebih besar dari Allah berarti sama saja mengatakan bahwa besar-Nya hanya

seperempat arsy, atau seperlima arsy dan seterusnya. Kemudian jika Allah lebih kecil

dari arsy, -seberapapun ukuran lebih kecilnya-, itu berarti mengharuskan akan adanya

ukuran dan batasan bagi Allah. Tentu ini adalah kekufuran dan kesesatan. Seandainya

Allah -Yang Azali- ada pada tempat yang juga azali maka berarti tidak akan dapat

dibedakan antara keduanya, kecuali jika dikatakan bahwa Allah ada terkemudian

setelah tempat itu. Dan ini jelas sesat karena berarti bahwa Allah itu baharu, karena

ada setelah tempat. Kemudian jika dikatakan bahwa Allah bertempat dan menempel di

atas arsy maka berarti boleh pula dikatakan bahwa Allah dapat terpisah dan menjauh

atau meningalkan arsy itu sendiri.

Padahal sesuatu yang menempel dan terpisah pastilah sesuatu yang baharu.

Bukankah kita mengetahui bahwa setiap komponen dari alam ini sebagai sesuatu

yang baharu karena semua itu memiliki sifat menempel dan terpisah?! Hanya orang

orang bodoh dan berpemahaman pendek saja yang berkata: Bagaimana mungkin

sesuatu yang ada tidak memiliki tempat dan arah? Karena pernyataan semacam itu

benar-benar tidak timbul kecuali dari seorang ahli bid'ah -yang menyerupakan Allah

denganmakhluk-Nya-. Sesungguhnya yang menciptakan sifat-sifat benda (kayf)

mustahil Dia disifati dengan sifat-sifat benda itu sendiri. -Artinya Dia tidak boleh

dikatakan "bagaimana (kayf)" karena "bagaimana (kayf)" adalah sifat benda. Di antara

bantahan yang dapat membungkam mereka, katakan kepada mereka: Sebelum Allah

menciptakan alam ini dan menciptakan tempat apakah Dia ada atau tidak ada? Tentu

mereka akan menjawab: Ada. Kemudian katakan kepada mereka: Jika demikian atas

dasar keyakinan kalian-bahwa segala sesuatu itu pasti memiliki tempat-terdapat dua
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4.38

kemungkinan kesimpulan. Pertama, Bisa jadi kalian berpendapat bahwa tempat, arsy

dan seluruh alam ini qadim; ada tanpa permulaan -seperti Allah-. Atau kesimpulan

kedua, Bisa jadi kalian berpendapat bahwa Allah itu baharu -seperti makhluk-. Dan

jelas keduanya adalah kesesatan, ini tidak lain hanya merupakan pendapat orang

orang bodoh dari kaum Hasyawiyyah.

Sesungguhnya Yang Maha Qadim (Allah) itu jelas bukan makhluk. Dan sesuatu yang

baharu (makhluk) jelas bukan yang Maha Qadim (Allah). Kita berlindung kepada Allah

dari keyakinan yang rusak". Masih dalam kitab Ithaf as-Sadah al-Muttaqin, al-Imam

Murtadla az-Zabidi juga menuliskan sebagai berikut: "Peringatan: Keyakinan bahwa

Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah adalah akidah yang telah disepakati di

kalangan Ahlussunnah. Tidak ada perselisihan antara seorang ahli hadits dengan ahli

fiqih atau dengan lainnya. Dan di dalam Syari’at sama sekali tidak ada seorang nabi

sekalipun yang menyebutkan secara jelas adanya arah bagi Allah. Arah dalam

pengertian yang sudah kita jelaskan, secara lafazh maupun secara makna, benar

benar dinafikan dari Allah. Bagaimana tidak, padahal Allah telah berfirman: "Dia Allah

tidak menyerupai sesuatu apapun" (QS. as-Syura. 11). Karena jika Dia berada pada

suatu tempat maka akan ada banyak yang serupa dengan-Nya". Jangan pernah anda

berkeyakinan Allah memiliki tempat, karena tampat adalah makhluk Allah, dan Allah

tidak diliputi oleh makhluk-Nya sendiri.Wallohu a'lam, [Imron Rosyadi |

0357. HUBUNGAN IBLIS, JIN DAN SYAITHON

PERTANYAAN :

Irawan Khan

Apa hubungan iblis sama setan ?

JAWABAN :

Yupiter Jet

Ju: S: Quar A, J& 31 Ju-90 Ju: Aé's G-J : 3 Ju-Ji Ji G-M: Ju-J - 3,4

4 - 39-9 e Ju. As' - - - - u: * S: A- 9u u; 9: :

- 9u-ji - - - - 4 - Ju. S: 9u-l.

( Alfuruuqu allughowiyyah )

Sel 9,4 J; 9: 4: 4 J: -ui Je: 4- - 3 : su & 31 - xi - Jl.

&M -44 : -uš sua: :

es & su a' -uš -us : -uš Eku-J -ul: )
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4.39

Intinya... Jin ada dua: Jin Syariirun (jelek) dan berkelompok menjadi SYATHON. Dan

IBLIS adalah abu syaithon, sedangkan AL JAANNU = ABUL JINN (bapak moyang jin),

Demikian adanya.

Hakam Ahmed EIChudrie

Kalo jin makananya Tulang, seperti sabda Nabi. Lhat 'anah bgn istijmar bil hajar.

Syaithonul ins wa syaithonul jinsetan dari jenis manusia dan dari jenis jin

Mumu Bsa

Jadi manusia yang Syar juga disebut Syetan :D

0370. Wajib belajar dan ilmu wajib

PERTANYAAN :

Hielaliya Masiechdan Slalusetieaa

Assalamu'alaikum. Saya pernah mendengar bahwa mencari ilmu itu wajib bagi

segenap muslim baik kaum lelaki maupun perempuan, pertanyaanya: ilmu apa atau

ilmu yang bagimana wajib diplajari ?

JAWABAN :

Masaji Antoro

Wa'alaikumSalam Wr Wb. Kita Cermati ibaroh di bawah :

4 - as sual &,-54. Jeju -us-J ya: S siu -- as -us (- Js le -, -la) --

*J Jes,4 : 4-0 &,* AaleJ- u:

Je) ssu-U ->J -eui.J u$ 5;.J 4-3 (4,-/ > - 7 / 1 ) & 2.J ,J -e & 4-,

276 - J-u-J ).

Mencari ilmu diwajibakan bagi setiap muslim (HR. Ibnu Abdul Barr). Yang dimaksud

adalah ilmu yang tidak boleh baginya tidak mengetahuinya seperti ilmu untuk

mengetahui terhadap Sang Pencipta, sifat wajib, mustahi bagiNya, mengetahui para

utusanNya dan ilmu untuk menjalani tata cara ibadah fardhu ain baginya. Faidh

alQadir I/693].

Suci Ramadhani

Bismillahirrahmanirrahim. Syaikh Muhammad Jibril berkata, semua ilmu di Hadapan

Allah sama. Tidak ada ilmu agama, tidak ada ilmu umum. Semua bagaimana niat kita.

Belajar Tafsir kalau untuk agul-agulan atau dibilang syaikh, jelas tidak termasuk ilmu
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agama. Tapi belajar Fisika untuk mengamalkan surat Al Ghasyiyah : 18, jelas menjadi

amal bernilai ibadah (Kulliyatul Quran wa Ulumuhu, Jami'ah Azhar el Syarif Qahirah,

2009).

Sebagian dari kita mungkin tak paham kenapa kita mencari ilmu kesana kesini tapi

belum jgua dapat hasilnya...alias belum bermamfaat, apakah yang diwajibkan itu cuma

mencari tanpa wajib bisanya???

Masaji Antoro

Kewajiban kita hanya mencari dan belajar masalah hasil hak hak preogratif Allah...

Sedikit tentang keluhan Imam Syafi'i pada guru beliau tentang sulitnya masuknya

ilmu.

Jeu.J 4, J. J-oe'' ad- s;- :3 J. -:

-- s- S4 : : -- 9u :-l,

Aku mengeluh kepada guruku Imam Waki tentang buruknya hafalanku..... maka

guruku memberi petunjuk untuk meninggalkan kemaksiatan. Dan memberitahukan

bahwasanya ilmu itu cahaya... sedangkan cahaya Allah tidaklah diberikan kepada

orang yang bermaksiat.

* 4 -, -eu eu9 - ; (3: Jé 4:)

(Imam waki ) beliau adalah Guru imam Syafi'i radhia Allaahu anhu. [ Taanatut

Thoolibiin II/190].

Abdullah Afif

Ilmu yang wajib dipelajari sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ghazali dalam kitab

Ihya juz halaman 15 ialah:

•le S1 - 44 xl, J.J.J : -les uaw -le J -: -uš uas suau as -- Gi

Jéw J-, & si 4: Jaès 2uise : 4 J.J. Ju Jawi - -as : uawJl; uawJ

& Si 4 "J, as wau res sau-ji -is- - - Jse9 × - - - 29-Su:

3- 9 : J. J-S :- aju - u: --s'J- 9 - -- 4 J- -

Ss - - -- - - -,- J-a- u: -4 -,-el - :9- - - - - 4

J- 3° JJ - - - A &-au -, -> - - 4 - 4 J- : 8 ow,

* - us-é -S -- -°3' * - Je, a siu -- 963 - ) --> sei - us

J: : - - 4 Jeu J- 4 -- us - - di Jl. - 9 ua ab: ,

C 2013 www.piss-ktb.com



502 PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB

J-4 9: ei ul Je); u: *) - J as- J: G- os, u: - Je, Je's

>uie') : ul: , Ji J u!;.

Ji 59-al: , sal -lai sal - J>- ale -- sal - Jl 94 °3-2 & J- Jl. Jadi wi

: *J - 9 J--> -- au: , : - JE3 - A - 9 - 96 - 96

Ju: Ji J->: -33" Je -- --u: Ale - 93ui jauan :Ju: Ji - 9 lalu Ja: ; -33):

J. Ju -sla) : LSas Je; J: - 9 J- - - - J- - - 3° :4 -- -:

** --19 Ji; -J -s, Jl -al & Ji sas :exa) -- - - - -- Juar,

4 Ju: 3 Ju A -- Jl E-usu si J94/43, Jl s>u: U3 Jls & 31 ---!> J: , 'u-9:

- 9 J>J aus ue -, -! Ju-J * S $ 563 - Ale - V -- -; 4°3' -ue Ju

-J - J>> 5° -->u-S ;u uas J: 56- S! ...}. J: Sl u: 9 r9-}

Ji ex-) sula : SJ, sal Je -- 3: 9 : Al Je 4, Ji & :J le J 3,2u.J -j. 9:

a;- s: -) - Su 9s Al u-A, 2G u , J: le -A Ae Je, - 9 Jesse:

Jé Al°l; J3> Aju-33 46 - S.* J: :J : ola 42; Ale a; 31 J3 ua 3,2u.J 4-il

Je - G -š- -,- : Je, -- 9: *Ja: Cai - Ja uai -- Ja: ul J

49, wis & Je, : Ju: ;u :- 4° 4u 3.l: ,a J- - J-ei -->

w -- SS Je - N ° La-l J- -- u: Ju-J -- - u: le ---

&su-l -> p, v -- se-J Je S, a > 0,- . -- -S Je S; 89& e,-.

J.L. 4: --> se,-. s: , Jl 1,2u 3i -al -J- 3 A,-0 u-S 89-9 -ue Jus ; us Ale

Jawa u, 9s : --- -- J:Sé-,: 4 Je, 2-2 & 4 -> - us

wis 4-lai 4° --> -lai --> u: * 4: ul° 4-lai - ajed - Jsis ->J -,

uus e-le J. J. Ju-Ji J u: 4 as J° : ,el°J - 4-le - - 4 Jueis -!>uie')

4 ->&ei - 9 J: -us u: 4 - 9° u: ut, 14 J-s: v -- le - sau

*9-9 'e - - -- : - ul: : Jl ->>J9- - 41 g, di ru Ju

teu

Ringkasan:

Ilmu yang wajib dipelajari terdiri dari:

- "tiqad (keyakinan)

- Filu (Perbuatan)

-Tarku (Meninggalkan)
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Adapun I'tiqad adalah ketika seseorang masuk batas usia baligh maka yang pertama

wajib ialah mempelajari dua kalimah Syahadat serta memahami maknanya. Adapun

Fi'liu misalnya dia masuk waktu Dhuhur maka dia wajib mempelajari tata cara

thaharah dan tata cara shalat. Jika menjelang Ramadhan, maka dia wajib mempelajari

tata cara berpuasa. Dan jika dia mempunyai harta dan wajib ditunaikan zakatnya,

maka dia wajib mempelajari tata cara zakat yang berkaitan dengan harta yang

dimilikinya. Adapun Tarku adalah kondisional, disesuaikan dengan kondisi orangnya.

Orang yang bisu tidak diwajibkan mempelajari apa-apa yang haram dalam berbicara.

Wallaahu A'lam. Bersambung, Insya Allah..

Abi Sang Musafir II

Diatas itu Ringkasnya, dan ini sedikit penjabarannya. Dalam sebuah hadits, Nabi

Muhammad Saw berkata "Menuntut ilmu wajib atas tiap muslim (baik muslimin

maupun muslimah)". Tidak ada Nabi lain yang begitu besar perhatian dan

penekanannya pada kewajiban menuntut ilmu sedetail nabi Muhammad Saw. Maka

bukan hal yang asing jika waktu itu kita mendengar bahwa Islam memegang

peradaban penting dalam ilmu pengetahuan. Semua cabang ilmu pengetahuan waktu

itu didominasi oleh Islam yang dibangun oleh para ilmuwan Islam pada zaman itu yang

berawal dari kota Madinah, Spanyol, Cordova dan negara-negara lainnya. Itulah

zaman yang kita kenal dengan zaman keemasan Islam, walaupun setelah itu Islam

mengalami kemunduran. Di zaman itu, di mana negara-negara di Eropa belum ada

yang membangun perguruan tinggi, negara-negara Islam telah banyak membangun

pusat-pusat studi pengetahun. Sekarang tugas kita untuk mengembalikan masa

kejayaan Islam seperti dulu melalui berbagai lembaga keilmuan yang ada di negara

negara Islam.

Dalam Al-Qur’an sudah dijelaskan bahwa orang yang mulia di sisi Allah hanya karena

dua hal; karena imannya dan karena ketinggian ilmunya. Bukan karena jabatan atau

hartanya. Karena itu dapat kita ambil kesimpulan bawa ilmu pengetahuan harus

disandingkan dengan iman. Tidak bisa dipisahkan antara keduanya. Perpaduan antara

ilmu pengetahuan dan iman akan menghasilkan peradaban yang baik yang disebut

dengan Al-Madinah al-Fadhilah.

Haydar Ali

Ilmu yang wajib dituntut, secara umum ada tiga:

(1) Ilmu Tauhid

(2) Ilmu Sirry (tasawuf). Yakni, ilmu yang berhubungan dengan urusan dan

pekerjaan hati.

(3) Ilmu Syari'at.

Adapun batasan masing-masing ketiga ilmu yang wajib dituntut tersebut :
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1. Yang wajib dari ilmu tauhid, garis besarnya adalah mengetahui pokok-pokok

ajaran agama. Yakni, bahwa engkau hanya memiliki satu Tuhan Yang Maha

Mengetahui, Maha Kuasa, Maha Berkehendak, Maha Hidup, Maha Berbicara,

Maha Mendengar, Maha Melihat, Maha Esa tiada sekutu pun bagi Dia, memiliki

sifat-sifat Kesempurnaan, Suci dari segala kekurangan, kehancuran dan dari hal

hal yang menunjukkan kebaharuan, Maha Bersendiri dengan sifat Qidam (Maha

Terdahulu) dari semua yang baru (makhluk), bahwa Muhammad SAW. adalah

hamba dan rasul-Nya yang membawakan ajaran kebenaran dari sisi Allah SWT.

dan suci segala apa yang diucapkan lewat lisannya tentang perkara-perkara

akhirat. Kemudian, wajib pula engkau mengetahui persoalan-persoalan yang

diitikadkan oleh ahlus-sunnah. Sekali-kali engkau ambillah ijtihad dalam urusan

agama Allah tentang perkara yang tidak disebutkan oleh kitab Al-Qur'an maupun

hadits, niscaya Allah SWT. mengangkatmu ke derajat yang tinggi.

Adapun dalil-dalil ilmu tauhid, semuanya sudah tercantum di dalam kitab Al

Qur'an. Begitu pula guru-guru kita dahulu telah menjelaskannya di dalam kitab

kitab karangan mereka tentang pokok-pokok ajaran agama. Pokoknya, setiap

perkara yang engkau tidak merasa aman dari kesesatan karena tidak

mengetahuinya, maka wajiblah engkau menuntut ilmu hal itu, tidak boleh

ditinggalkan. Demikianlah perkara ini, dan kepada Allah kita memohon taufiq.

2. Yang wajib dari ilmu sirry, secara garis besar adalah mengetahui kewajiban

kewajiban dan larangan-larangan bagi hati sehingga engkau dapat benar-benar

mengagungkan Allah SWT., memiliki hati ikhlas, niat suci dan mencapai

keselamatan dalam perbuatan.

3. Yang wajib dari ilmu Syari'at, secara garis besar adalah setiap kewajiban yang

fardhu mengerjakannya, maka wajiblah bagimu menuntut ilmunya, agar engkau

dapat melaksanakan kewajiban itu. Seperti: thaharah, salat, puasa. Ada pun

kewajiban menunaikan haji, mengeluarkan zakat dan jihad, jika memang sudah

merupakan kewajibanmu (yakni mampu), maka wajib pula engkau menuntut

ilmunya, agar engkau dapat melaksanakan. Jika tidak demikian keadaanmu, maka

itu tidak perlu. - wAllaahu A'lam-[Referens: Minhajul 'Abidin].

Suci Ramadhani

Bismillahirrahmanirrahim. sebenarnya, tak ada yang berbeda antara ilmu agama dan

ilmu umum, karena dalam Islam, semua ilmu adalah ilmu agama. Belajar Matematika

kalau tujuannya tahu cara menghitung zakat, maka nilainya sama dengan belajar Fiqh.

Belajar Kimia, olahraga dan Biologi kalau untuk mengetahui cara mensyukuri nikmat

kesehatan, itu juga sama nilainya dengan belajar Al Qur an Surah Al Ghasyiyah.

Belajar Fisika kalau untuk mengetahui ru'yah dan hisab, jelas sama nilainya sengan

belajar syarat-syarat wajib puasa. jadi, semua ilmu hanya berbeda nama saja.
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Dikotomi ilmu itu dalam sejarah muncul setelah Van Deer Plas, untuk memecah belah

Muslimin Indonesia (Baca Sejarah Indonesia GBPP 1999, Kelas V SD). Dalam

sejarah juga dijelaskan, betapa banyak Cendikiawan Muslim yang ahli dalam berbagai

macam disiplin Ilmu, Al Khawarizmi yang ahli matematika, Ibnu Sina dan Al Zahrawi

yang ahli kedokteran, Ibnu Khaldun yang ahli Fisika astronomi, Ibnu Tulun yang ahli

Geografi, Abbas Ibnu Firnas yang ahli Aerodinamika, Fatimah Al Firhi yang ahli

pendidikan, Al Khaitan yang ahli Fisika Optik, Al Jazari yang ahli Otomasi, dan masih

banyak lagi seperti Thariq Ibnu Ziyad, Zaid Ibn Tsabit, Quthaibah ibn Muslim, mereka

adalah tokoh-tokoh besar dunia yang kualitas Batin dan imannya jauh di atas level

kita! kalau sekarang kita masih berkutat tentang apa itu ilmu yang wajib, apa itu ilmu

yang tidak wajib dipelajari, kapan kitaakan mengeksplorasi jagad raya seperti yang

diperintahkan Allah dalam banyak ayat? Sedangkan kata Al Quran kita adalah Khaira

ummah? kualitas apakah yang ada pada kita sehingga kita bisa mencapai label

Khairal Umam?

Black No Sweet

Pertama kali, pelajarilah ilmu yg ada kaitannya dengan kewajibanmu sebagai seorang

hamba sehari-hari (ibadah yaumiyah) ,ambil yg gampang saja,g usah belajar fisika

kalau cuman mau mengetahui wudu'nya sah apa gak..... nah stelah semua ilmu yg

berkaitan dg semua kewajibanmu sehari-hari,maka pelajarilah ilmu yg kau butuhkan

setelahnya, seperti hukum zakat,puasa,haji dll. Nah setelah semuanya kau kuasai

juga, barulah kau belajar bagaimana caranya bikin besi bisa terbang di udara atau

mengapung di laut,atau minimal belajar caranya bikin molotov buat bakar warung

warung yg nekat buka siang hari bulan ramadan, hehehehe, bercanda. af1

0401. Tauhid : Mengesakan Allah swt

Kitab at-Tauhid

Dalam ranah Ilmu Kalam, al-Maturidi adalah nama yang sudah tidak asing lagi. Ia

adalah pendiri aliran Maturidiyyah yang diketegorikan sebagai representasi teologi ahli

sunnah, di samping Asy’ariyyah yang digawangi Abu al-Hasan al-Asy’ari. Al-Maturidi

dikenal sebagai seorang teolog, dan faqih dari Madzhab Hanafi, bahkan seorang ahli

tafsir.

Nama lengkap al-Maturidi adalah Abu Manshur Muhammad bin Muhammad bin

Mahmud al-Maturidi. Ia dilahirkan di Maturid, sebuah desa (qaryah) yang masuk ke

dalam wilayah Samarqand. Ia acap kali dijuluki Imam al-Mutakallimin (Imam Para

Teolog) dan masih banyak lagi yang kesemuanya menunjukkan kelas intelektual dan

jihadnya dalam membela sunnah, akidah, dan menghidupkan syari’at Islam.

Tak ada penjelasan pasti dari para sejarawan tentang tahun kelahiran al-Maturidi.
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Tetapi menurut Dr. Ayyub Ali, al-Maturidi lahir sekitar tahun 238 H / 852 M. Alasan

yang dikemukakannya adalah bahwa salah satu murid al-Maturidi, yaitu Muhammad

bin Muqatil ar-Razi wafat pada tahun pada tahun 248 H / 862 M. [Ayyub Ali, A History

of Muslim Philosophy, vol. I, h. 260].

Jika pandangan Dr. Ayyub Ali itu benar, maka al-Maturidi kurang lebih hidup selama

seratus tahun. Sebab, para sejarawan sepakat bahwa al-Maturidi wafat pada tahun

333 H / 944 M dan dimakamkan di Samarqand. Salah satu guru al-Maturidi adalah

Abu Nash al-'Ayyadhi yang merupakan teman seperguruannya di majlis yang

diselenggarakan oleh Abu Bakr Ahmad al-Jauzani. Nama al-Maturidi memang tidak

sementereng al-Asy’ari, tetapi kendatipun demikian ia banyak mewariskan karya

karya bermutu. Di antara peninggalannya adalah Kitab at-Tauhid.

Al-Maturidi mengawali kitabnya dengan pembahasan tentang pembatalan taklid dan

keniscayaan mengetahui agama dengan dalil. Dalam bagian ini al-Maturidi tidak

menerima apapun alasan taqlid. Sebab taqlid bisa menimbulkan adanya pandangan

yang berbeda dengan orang yang di-taqlid-i. Pada bagian selanjutnya al-Maturidi

menjelaskan bahwa dasar yang dijiadikan untuk mengetahui agama adalah as

sam’ (wahyu) dan al-‘aql. [H. 3-4].

Pandangan teologi yang kembangkan al-Maturidi pada dasarnya adalah sama dengan

al-Asy’ari. Metodologi yang digunakan keduanya adalah moderatisme. Dengan kata

lain, pendekatan mereka adalah pendekatan yang berdiri di antara kelompok tekstualis

-seperti kalangan Hasywiyyah, Musyabbihah, dan Mujassimah dan kelompok

rasionalis seperti Mu’tazilah.

Misalnya, ketika al-Asy’ari membicang tentang atribut-atribut (shifat) Allah. Kalangan

Mu’tazilah menegasikan atribut-atribut tersebut. Mereka mengatakan: “Tidak ada

(atribut, penerjemah) ilmu, kuasa, mendengar, melihat, hidup, kekal, dan kehendak

bagi Allah”. Sedang kalangan Hasywiyyah dan Mujassimah mengatakan: “Allah

memiliki ilmu sebagaimana ilmu-ilmu lainya, pendengaran sebagaimana

pendengaran-pendengaran lainya, dan penglihatan sebagaimana penglihatan

penglihatan lainnya”.

Kedua pandangan di atas saling bertabrakan satu sama lainnya. Lantas al-Asy’ari

mengajukan sebuah pandangan yang berdiri di tengah-tengah. Ia mengatakan:

“Sesunguhnya Allah memilik ilmu tetapi tidak sama dengan ilmunya makhluk,

kekuasaan tetapi tidak sama dengan kekuasaanya makhluk, pendengaran tetapi tidak

sama dengan pendengaran makhluk, dan penglihatan tetapi tidak sama dengan

penglihatan makhluk”. [Ibn ‘Asakir, Tabyin Kidzb al-Muftari, H. 149].

Sikap al-Asy’ari mengenai atribut-atribut di atas juga diikuti oleh al-Maturidi. Hal ini

terlihat dalam Kitab at-Tauhid-nya: “Kemudian ditetapkan atribut (shifat) bagi Allah,

yaitu Yang Mampu, Mengetahui, Hidup, Mulia, dan Yang Dermawan. Penamaan
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dengan atribut atribut tersebut adalah hak baik menurut sam’ (wahyu) dan akal

sekaligus….hanya saja ada suatu kelompok yang melekatkan nama-nama tersebut

kepada selain Allah karena menyangka bahwa penetapan nama-nama tersebut

mengandung tasyabuh (keserupaan) antara Allah dengan setiap yang diberi nama…

akan tetapi kami telah menjelaskan ketiadaan tasyabuh dengan Allah karena kesuaian

nama. Sebab, Allah dinamai dengan nama yang Ia buat sendiri dan diatributi dengan

atribut yang Ia berikan sendiri”. [H. 44].

Dari semua yang dibicarakan al-Maturudi dalam Kitab at-Tauhid-nya hemat saya ada

satu hal yang menarik. Yaitu pembahasan mengenai nadhariyah al-ma’rifah (teori ilmu

pengetahuan). Dalam hal ini, al-Maturidi mendiskusikan tentang nilai pengetahuan dan

parameter kebenaran dalam pengetahuan yang sampai kepada kita melaui indera,

khabar, dan akal. Menurutnya, indera, khabar, dan akal merupakan jalan atau sumber

bagi kita untuk mengetahui hakikat segala sesuatu. [H. 7].

Untuk memperoleh pengetahuan kita tidak mungkin bisa lepas dari salah satu ketiga

sumber di atas. Misalnya, dengan indera kita bisa merasakan rasa enak, sakit dan

lain-lain. Dengan khabar kita bisa mengetahui nama-nama kita, nasab, dan kejadian

kejadian masa lalu. Sedang dengan akal kita bisa memahami apa yang diperintahkan

Allah.

Sepanjang yang saya ketahui, kitab-kitab yang membincang mengenai Ilmu Kalam

yang ditulis oleh para ulama sebelum al-Maturidi tidak menyinggung persoalan

nadhariyyah al-ma’rifah. Jadi, hemat saya hal ini menjadi satu kelebihan tersendiri

bagi al-Maturidi.

Kitab ini merupakan salah satu rujukan primer bagi pendangan teologi Sunni.

Karenanya harus dibaca dan dikaji secara mendalam. Dengan membaca kitab ini, kita

akan merasakan bagaimana akrobatik teologis al-Maturidi dalam mempertahankan

keyakinan teologi kalangan Sunni. Salam…[Neil eLMuna].

Tentang Kitab

Judul : Kitab at-Tauhid Penulis : Abu Manshur al-Maturidi Penerbit : Bairut-Dar al

Masyriq Cet: Ke-3 tahun 1986 MTebal: 411

0409. Mewaspadai Virus Inkar Sunnah

Inkar Sunnah artinya mengingkari sunnah. Ia adalah nama sebuah aliran keagamaan

yang pernah muncul di Indonesiapada tahun 1980-an dan dinyatakan sesat serta

dilarang beredar oleh Kejakgung RI pada tahun 1983. Pada tahun 1985 Kejakgung RI

juga melarang beredarnya al-Qur`an terjemahan yang ditulis Nazwar Syamsu,

seorang da’i Inkarussunnah. LPPI dalam hal ini sudah menerbitkan hasil penelitiannya

pada tahun 1985 melalui buku, Bahaya Inkar Sunnah. Ditemukan setidaknya 25
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penyimpangan penerjemahan yang dilakukan Nazwar Syamsu sebagai akibat

pengingkarannya terhadap sunnah.

Meskipun demikian, inkar sunnah tidak hanya berwujud sebuah aliran keagamaan

saja, melainkan juga aliran pemikiran atau sebuah paham yang benih-benihnya sudah

muncul dari sejak abad pertama Islam.Pelopornya adalah Syi’ah, Mu’tazilah, Khawarij,

Murji`ah dan sekte-sekte lainnya yang menyimpang dari “Ahlus-Sunnah”.Di era

kontemporer, serangan inkar sunnahyang meragukan hadits dan ilmu hadits diawali

oleh seorang orientalis bernama Goldziher. Diikuti kemudian oleh Joseph Schacht. Di

kalangan muslim, yang turut menjadi pengekornya di antaranya adalah Rasyid Ridla,

Abu Rayyah, Ahmad Amin, dan Ahmad Abdul Mun’im al-Bahi. Di antara mereka ada

yang menolak hadits secara keseluruhan, ada yang hanya menolak hadits Ahad, ada

pula yang kalau sesuai dengan al-Qur`an menurut akalnya sendiri, maka hadits

digunakan, jika tidak maka ditinggalkan.

Dewasa ini, paham inkar sunnah jika hendak diperinci karakteristiknya, maka

setidaknya ada empat karakteristik, yaitu:

§ Tidak mempercayai ‘ulumul-hadits yang sudah dikodifikasikan oleh para ulama

hadits.

§ Tidak mempercayai isnad hadits yang sangat mungkin disebabkan

ketidakpahaman terhadap sistem isnad.

§ Tidak mau mengakui otoritas keilmuan para ulama, khususnya dalam bidang

hadits.

§ Sebagai konsekuensinya, hanya mau menerima hadits yang sesuai dengan akal

pemikirannya sendiri.[1]

§ Sebagai contoh, berikut ini disajikan kutipan dari orang yang terkena virus inkar

sunnah:

§ Sedangkan mengenai jejak-jejak Rasulullah saw., apakah dia berbentuk

ucapannya, perbuatannya, ataupun ketetapannya, maka hal itu akan lebih sulit

lagi untuk mendeteksinya, apakah benar hal yang dibilangkan berasal dari

Rasulullah saw. itu benar-benar ucapannya, benar-benar perbuatannya dan

benar-benar ketetapannya? Karena ketiga hal tersebut kebanyakannya tidak

ditulis atau tidak dicatat di zaman Rasulullah saw. atau dengan kata lain ketiga

hal tersebut ditulis dan dicatat sekitar dua abad, bahkan ada yang tiga abad,

bahkan lagi ada yang lebih dari tiga abad setelah Rasulullah saw. wafat. Hal itu

berdasarkan laporan dari si A, dan si A dapat dari si B, dan si B dapat dari si C,

dan si C dapat dari si D, dan si D dapat dari si E, dan si E dapat dari sahabat,

kemudian dari Rasulullah saw. yang kemudian lagi dikatakan, Rasulullah saw.

mengatakan ini dan itu, berbuat ini dan itu dan menetapkan ini dan itu.

…

Oleh karena itu, masing-masing kita dari Kaum Muslimin hendaklah sangat berhati

hati terhadap hadis-hadis yang ada dalam berbagai kitab hadis, hendaklah kita

menggunakan Alquran sebagai alat untuk dapat menyeleksi, mana hadis-hadis yang
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benar dari Rasulullah saw. dan mana-mana yang bukan. Untuk mengetahui hal itu,

janganlah kita hanya menggunakan alat-alat yang dibikin oleh manusia yang

pengetahuannya sangat relatif dan tidak mengetahui yang gaib itu, yakni dengan jalan

menggunakan alat yang dengan alat mana konon dapat diketahui bahwa si A, si B, si

C, dan seterusnya yang meriwayatkan hadis-hadis itu adalah orang-orang yang

terpercaya, orang-orang yang takwa, orang-orang yang kuat hafalannya, dan lain-lain.

Sehingga dengan perantaraannya, hadis-hadis yang konon diriwayatkan oleh mereka

mereka itu dianggap dan diyakini sebagai “hadis saheh”.

Padahal untuk mengetahui orang-orang tersebut yang hidupnya jauh ratusan tahun

bahkan seribu tahun sebelum kita, apakah orang-orang itu bertakwa atau tidak,

terpercaya atau tidak?Semuanya itu bukan urusan dan tanggung jawab kita, karena

masalah itu adalah masalah hati seseorang dan hanya Allah yang mengetahuinya. Di

samping itu, bahwa orang yang sejujur apa pun, pasti akan pernah melakukan

kesalahan yang tidak disengaja, sehingga ada doa “Ya Allah, janganlah Engkau

menghukum kami jika kami lupa atau melakukan kesalahan yang tidak disengaja.”

Di samping itu juga, bahwa orang-orang yang konon meriwayatkan hadis-hadis itu,

baik si A, si B, si C, dan seterusnya itu, dapat saja terjadi bahwa bukan mereka yang

meriwayatkannya, tetapi orang lain yang sengaja mengada-adakan riwayat hadis

dengan dikatakan, yang meriwayatkannya itu adalah mereka, karena adanya

kepentingan-kepentingan tertentu. Hal seperti ini sangat mungkin terjadi sebagaimana

sangat mungkin terjadinya hal tersebut dengan mengatasnamakan pada diri

Rasulullah saw…[2]

Sementara contoh pemahaman yang menyimpang dalam hadits sebagai konsekuensi

dari tidak diakuinya otoritas ilmu hadits dan para ulama hadits, adalah sebagai

berikut : Marilah kita uji apa-apa yang dikemukakan oleh saudaraku tercinta dalam

tanggapannya. Contoh rangkaian isnad/rawi-rawi yang ada dalam hadis Sahih Bukhari

dan Sahih Muslim:

Nabi Muhammad

1. Khudaifah bin Al-Yaman

2. Abu Idris Al-Khoulani

3. Busr bin Ubaidillah Al-Hadlromi

4. Ibnu Jabir

5. Al-Walid bin Muslim

6. Muhammad bin Al-Mutsanna

7. Bukhari

Nabi Muhammad

1. Abdullah

2. Masruq

3. Abdullah bin Murroh

4. Al-A’masy
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5. Hafsh bin Ghiyab dan …

6. Abu Bakar bin Abi Syaibah

7. Muslim

Rangkaian isnad/rawi-rawi itu diadakan oleh Bukhari dan Muslim sekitar 200 tahun

setelah Nabi saw. wafat, karena Imam Bukhari wafat tahun 256 H./870 M. dan Imam

Muslim wafat tahun 261 H./875 M. Oleh karena itu, apakah yang menjadi bukti

kongkret dalam rangkaian rawi-rawi itu, bahwa: rawi yang no.1 itu menjadi sumber

berita pertama dari rawi yang no.2 s/d. no.7, yang lantas sumber berita yang pertama

itu menceritakan hadis Nabi saw. Jadi di situ bukti kongkret tidak ada, paling banter

orang yang mempertahankan hadis yang diberitakannya itu mengatakan, “Sumber

berita yang pertama itu kan ada nama sahabat Nabisaw, dan ucapan-ucapan lain yang

diada-adakan dan dipaksa-paksakan”. Padahal di dalam rangkaian rawi-rawi itu bisa

saja terjadi salah satu orang rawi atau dua tiga orang rawi tidak pernah menceritakan

hadis tersebut kepada rawi yang lain, hanya nama-nama mereka saja yang dipakai

atau dicatut dengan dusta oleh rawi yang lain demi untuk mendapatkan justifikasi/

pembenaran melalui nama-nama mereka yang sudah terkenal di waktu itu… dan lain

lain. Pengatasnamaan dusta yang seperti itu sangat mungkin bisa terjadi

sebagaimana sangat mungkin bisa terjadinya terhadap nama Rasulullah saw.

(sebagaimana yang ada dalam Hadis Mutawatir lafdhi tersebut di atas).

Adapun matan/isi dari hadis yang konon disabdakan oleh Nabi saw. yang ada dalam

hadis Sahih Bukhari tersebut di atas sangat panjang sekali, yang intinya: … kalau

dalam suatu masyarakat sudah terjadi krisis moral dan krisis sosial, sedangkan di

dalam masyarakat itu tidak ada Jamaah dan tidak ada Imam kaum Muslimin, maka

kaum Muslimin diminta dengan sangat untuk memisahkan diri dari masyarakat yang

ada walaupun mereka harus bersusah payah sampai harus makan akar-akar

pepohonan (pergi ke hutan – pen). Kalau mereka menganggap hadis tersebut benar

benar sabda Nabi saw., tolong dong amalkan hadis tersebut! Sedangkan saya/Ahmad

Hariadi berkeyakinan hadis tersebut adalah “hadis-hadisan alias bukan sabda Nabi

saw.” karena memang bertentangan dengan puluhan ayat-ayat Alquran, yang di

antaranya Alquran menyuruh kaum Muslimin agar senantiasa amar ma’ruf nahi

munkar di tengah-tengah masyarakat, mengajak umat manusia ke jalan Allah dengan

cara yang bijaksana, berusaha dengan sungguh-sungguh alias berjihad

menyampaikan visi dan misi Alquran ke tengah-tengah masyarakat, dan selalu

menyampaikan peringatan Tuhan kepada manusia sehingga tidak ada satu orang pun

yang terjerumus karena tingkah lakunya yang menyimpang, dan lain-lain.

Sedangkan matan/isi dari hadis yang konon disabdakan oleh Nabi saw. yang ada

dalam hadis Sahih Muslim tersebut di atas, intinya sebagai berikut: seseorang Muslim

yang beristeri/bersuami yang melakukan perzinaan itu halal darahnya (boleh dibunuh),

begitu juga halal darahnya seseorang Muslim yang murtad (meninggalkan agama

Islam). Hadis tersebut juga bukan sabda Nabi saw. alias hadis-hadisan, karena

memang bertentangan dengan Alquran dalam surat 24 ayat 2, surat 5 ayat 54, dan
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lain-lain. Adapun hadis tentang hukum rajam sampai mati terhadap seseorang yang

beristeri/bersuami yang berzina itu juga hadis-hadisan. Hukum rajam tersebut diadopsi

dari hukum yang ada pada kitab Tauroh, dan hukum rajam itu sudah dimansukh oleh

hukum Alquran yang ada di surat 24 ayat 2.[3

Penulisan Hadits

Meyakini bahwa hadits baru ditulis satu abad sesudah Nabi saw meninggal dunia,

adalah sebuah kesalahan fatal. Jika yang dimaksud adalah kodifikasi hadits dalam

kitab semisal Shahih al-Bukhari, Musnad Ahmad, dan sebagainya, maka itu bisa

dibenarkan.Tapi jauh sebelum itu, hadits juga sudah di-tadwin (dihimpun dalam satu

tulisan) oleh para shahabat dan tabi'in. Sebagiannya dilakukan oleh Nabi saw melalui

instruksinya untuk menuliskan hukum-hukum yang berkaitan dengan zakat, diyat,

pembebasan tawanan, dan ajukan masuk Islam ke berbagai penguasa waktu itu.

Abu Hurairah yang menurut Baqi ibn Makhlad meriwayatkan 5.374 hadits, dilaporkan

memiliki kitab hadits sendiri (riset terakhir menyatakan 1.236 hadits, yang lima ribu

lebih hanya jumlah isnad-nya). Paling sedikit sembilan dari murid Abu Hurairah

mencatat hadits dari dia.

Ibn Umar yang menurut Baqi meriwayatkan 2.630 hadits juga terdapat laporan otentik

bahwa ia memiliki koleksi hadits tertulis. Setidaknya delapan dari murid-muridnya

mencatat hadits dari dia.

Anas ibn Malik yang melayani Nabi saw selama 10 tahun meriwayatkan 2.286 hadits.

Paling tidak enam belas orang mendapat hadits dari dia dalam bentuk tertulis.

'Abdullah ibn Amr ibn al-'Ash meriwayatkan 700 hadits. Dia sudah menulis hadits di

masa Rasulullah saw hidup melalui kitabnya yang dinamakan as-Shahifah as

Shadiqah. Dalam Shahih al-Bukhari, Abu Hurairah pernah menjelaskan:

Tidak ada seorang pun shahabat Nabi saw yang perbendaharaan haditsnya lebih

banyak dariku, kecuali 'Abdullah ibn Amr, karena ia menulis sedangkan aku tidak

menulis.|4|

M.M. al-A'zhami dalam karyanya Studies in Early Hadith Literature menyajikan data

yang akurat perihal adanya tulis-menulis hadits dari sejak awal Islam. Berdasarkan

penelitiannya, terdapat 52 orang shahabat dan 151 tabi'in yang telah melakukan

kegiatan penulisan hadits.[5]

Sistem Isnad (Kritik Rawi dan Riwayat)

Berkaitan dengan sistemisnad/sanadatau sederhanya kritik rawi dan periwayatan,

salah jikadiasumsikan ada selang waktu seratus sampai seribu tahun sehingga

dianggap tidak mungkin identitas seseorang perawi diketahui.Sebab pada faktanya,

sistemisnadsudah dilakukan dari sejak zaman awal Islam. Perhatikan komentar Ibn

Sirin berikut ini:

:: --: - Jai :: 4 B- ju esi -: u: su-9 &ju : :

* 4>: Seed Jai
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Mereka tidak bertanya tentang isnad, tapi setelah terjadi fitnah (perang di antara

sesama muslim) mereka berkata: Sebutkan kepada kami nama rijal-rijal (periwayat)

kalian. Lalu diperiksa, jika dari ahli sunnah maka haditsnya diambil, dan jika dari ahli

bid’ah maka haditsnya tidak diambil.[6]

Menurut al-A’zhami, pernyataan Ibn Sirin di atas menginformasikan bahwa sistem

isnad sudah biasa dipakai dari sejak awal.Karena memang masyarakat Arab biasa

menggunakannya untuk sya’ir-sya’ir Arab.Tapi ketika banyak terjadi fitnah, maka

sistem isnad tersebut lebih diperketat lagi.

Ibn Sirin juga mengatakan:

ْ
يَنكُم

ِ
واَعمَّنَْتأُْخذُونَد

ُ
ينـٌفَانْظُر

ِ
د

َ
لْم

ِ
ذَاالْع

َ
إِنـَّه

Sesungguhnya ilmu ini (hadits) agama.Maka telitilah dari siapa kamu mengambil

agamamu.[7]

Dalam jalur lain Ibn al-Mubarak mengatakan:

اإلِسْنَادُمِنَالدِّينِوَلَوْالَاإلِسْنَادُلَقَالَمَنْشَاءَمَاشَاءَ

Isnad itu termasuk agama, karena kalau tidak ada isnad pastilah orang-orang akan

berkata seenaknya saja.[8]

‘Abdurrahman ibn Mahdi pernah berkata: Aku bertanya kepada Syu’bah, Ibn al

Mubarak, ats-Tsauri, dan Malik ibn Anas tentang seseorang yang terindikasi kuat telah

berdusta, maka mereka menjawab: “Sebarkanlah, karena sesungguhnya ini adalah

agama.”

Ibn al-Mubarak pernah berkata: “al-Mu’alla ibn Hilal itu suka berdusta dalam hal

hadits.” Lalu seorang sufi berkata kepadanya: “Wahai Abu ‘Abdirrahman, anda telah

ghibah?” Ia menjawab: “Diam engkau. Jika kami tidak menjelaskan, bagaimana yang

haq bisa diketahui dari yang bathil?”

‘Abdullah putra Ahmad ibn Hanbal pernah menceritakan: Abu Turab an-Nakhsyabi

pernah datang kepada ayahku, lalu terdengar ayahku berkata: “Orang itu dla’if.Orang

ini tsiqat.”Abu Turab lalu berkata: “Wahai syaikh, anda jangan mengghibah ‘ulama!”

Maka ayahku menoleh kepadanya dan berkata: “Celaka engkau, ini nashihat, bukan

ghibah!”[9]

Jelasnya, kritik rawi lewat sistemisnad ini kaitannya dengan urusan agama,bukan

dengan urusan perseorangan yang cukup diserahkan kepada Allah swt.

Dalam kajiannya terkait sistemisnad, al-A’zhami memberikan beberapa kesimpulan, di

antaranya : (8) Tidak ada alasan yang dapat diterima untuk menolak sanad. Justru

penelitian menegaskan bahwa metode sanad itu mengandung unsur-unsur keaslian

dan keotentikan (otentisitas), di mana secara umum sanad harus diterima. (9) Ahli –

ahli hadits telah melakukan upaya maksimal untuk mengoreksi dan mengritik matan

dan sanad hadits. Mereka melakukannya dengan penuh keberanian dan keikhlasan.

(10) Kitab-kitab hadits sampai sekarang ini juga selalu siap untuk diperiksa, diteliti dan

dikoreksi, sepanjang hal itu memenuhi kriteria-kriteria ilmiah dan objektifitas, bukan

atas dasar ketidaktahuan dan kebencian.[10]
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Otoritas Ilmu dan Ulama

Hal lain yang diabaikan dari orang-orang yang terkena virus inkar sunnah adalah tidak

mau mengakui otoritas ilmu dan ulama. Ini bukan persoalan taqlid, tapi persoalan

menghargai ilmu. Ibaratnya seseorang yang tidak mengerti astronomi, lantas ia

menyatakan bahwa bumi itu tidak bulat, melainkan datar, seraya menyalahkan para

ilmuwan yang sudah teruji otoritasnya dengan alasan:

“Karena belum terlihat oleh mata kepala sendiri, alias belum terbukti secara

empiris.”

Siapapun orangnya yang mengerti ilmu hadits pasti akan menggeleng

gelengkan kepala terhadap pernyataan di atas. Sampai beraninya ia menuduh

Imam al-Bukhari dan Muslim berbohong, membuat-buat sanad, mereka-reka

sendiri hadits sesuai selera mereka, dan memasukkan hadits palsu dalam kitab

shahih mereka. Simak kembali pernyataannya berikut ini:

“Rangkaian isnad/rawi-rawi itu diadakan oleh Bukhari dan Muslim sekitar 200

tahun setelah Nabi saw. wafat,…”

“Padahal di dalam rangkaian rawi-rawi itu bisa saja terjadi salah satu orang

rawi atau dua tiga orang rawi tidak pernah menceritakan hadis tersebut kepada

rawi yang lain, hanya nama-nama mereka saja yang dipakai atau dicatut

dengan dusta oleh rawi yang lain demi untuk mendapatkan justifikasi/

pembenaran melalui nama-nama mereka yang sudah terkenal di waktu itu…”

“Pengatasnamaan dusta yang seperti itu sangat mungkin bisa terjadi

sebagaimana sangat mungkin bisa terjadinya terhadap nama Rasulullah saw.

(sebagaimana yang ada dalam Hadis Mutawatir lafdhi tersebut di atas).”

“Adapun matan/isi dari hadis yang konon disabdakan oleh Nabi saw. yang ada

dalam hadis Sahih Bukhari…”

“Sedangkan matan/isi dari hadis yang konon disabdakan oleh Nabi saw. yang

ada dalam hadis Sahih Muslim…”

“Sedangkan saya/Ahmad Hariadi berkeyakinan hadis tersebut adalah “hadis

hadisan alias bukan sabda Nabi saw.”

“Hadis tersebut juga bukan sabda Nabi saw. alias hadis-hadisan.”

Akibatnya jangan heran kalau kemudian ia menolak hadits shahih yang diriwayatkan

oleh al-Bukhari dan Muslim tersebut dengan alasan “tidak masuk akal”. Padahal terkait

hadits harusnya i’tizal ketika tidak ada imam jama’ah musliminyang dishahihkan oleh

Imam al-Bukhari dan para ulama haditsdi atas, Imam Ibn Hajar al-’Asqalani

menjelaskan bahwa hadits ini berkaitan dengan apa yang harus dilakukan oleh

seorang muslim ketika terjadi ikhtilaf/konflik di tengah-tengah umat sementara khalifah

yang baru belum disepakati orangnya. Menurut Imam al-Baidlawi: Apabila tidak ada di

muka bumi ini seorang khalifah, maka harus ‘uzlah dan sabar dalam mengarungi

beratnya godaan zaman. Karena “menggigit akar pepohonan” itu adalah kiasan dari

beratnya hati dalam menjalaninya.[11]

Jadi, hadits itu sama sekali tidak sulit diamalkan. Mungkin sang penolak menyatakan

© 2013 www.piss-ktb.com



514 PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB

sulit karena belum memahami kondisi chaos akibat konflik politik tingkat tinggi seperti

di Pakistan, Honduras, Sri Lanka dan negara-negara “gagal” lainnya. Hadits itu juga

tidak bertentangan dengan perintah amar ma’ruf nahyi munkar, karena semua orang

harus pintar kapan melaksanakan amar ma’ruf nahyi munkar dan kapan

melaksanakan ‘uzlah.Seperti halnya kapan harus hijrah dan kapan harus melawan

dengan jihad/qital.Pembahasan tentang semua itu sudah banyak dikaji oleh para

ulama di berbagai kitab.Semua itu perlu ditela’ah dengan penuh seksama agar tidak

terburu-buru menolak keshahihan satu hadits. Tentang hadits Shahih Muslim yang

mensyari’atkan adanya “hukum bunuh” bagi orang-orang yang murtad dan selingkuh

juga sama sekali tidak sulit dipahami. Hukuman itu berlaku dan harus diputuskan

lewat pemimpin/imam atau pengadilan yang ditunjuk. Kitab-kitab tafsir dan fiqh sudah

menjelaskan hal ini dengan sangat detail, termasuk bagaimana cara

melaksanakannya. Untuk mudahnya cek saja Tafsir Ibn Katsir dan al-Fiqh al-Islami wa

Adillatuhu karya az-Zuhaili.

Tentang murtad sama sekali tidak dihapus oleh QS. Al-Ma`idah [5] : 54: “Hai orang

orang yang beriman, barangsiapa di antara kamu yang murtad dari agamanya, maka

kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan

merekapun mencintaiNya, yang bersikap lemah lembut terhadap orang yang mukmin,

yang bersikap keras terhadap orang-orang kafir, yang berjihad dijalan Allah, dan yang

tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah, diberikan

Nya kepada siapa yang dikehendaki-Nya, dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya), lagi

Maha Mengetahui.”Ayat ini hanya menegaskan bahwa Allah tidak akan rugi jika ada

yang murtad, karena walau bagaimanapun Allah swt tetap akan diibadahi dan ditaati.

Sama sekali dalam ayat ini tidak ada pengguguran hukum bunuh bagi murtad.Bahkan

hukum bunuh bagi murtad itu sudah merupakan ijma’ seluruh kaum muslimin

berdasarkan hadits-hadits yang shahih.Jadi tidak bisa diterima kalau ada yang

menyatakan gugur dengan sebabnaskh.

Hal yang sama juga berlaku pada hukum rajam bagi yang selingkuh (sudah menikah).

Mungkin itu disebabkan salah menafsirkan QS. An-Nur [24] : 2: Perempuan yang

berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya

seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu

untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat,

dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang

orang yang beriman., dengan tidak melihat bagaimana penjelasan Rasul saw tentang

ayat ini. Dalam Tafsir Ibn Katsir saja sudah disajikan hadits-hadits shahih dari Nabi

saw yang membedakan hukum jilid bagi yang belum menikah (seperti dimaksud QS.

An-Nur [24]: 2) dan hukum rajam bagi yang sudah menikah. Di sinilah kesalahan fatal

ketika otoritas keilmuan tidak dihargai sebagaimana mestinya.

----------------------------------------

[1] Hasil penelitian yang pernah dimuat di majalah RISALAH edisi Desember 2008 dan

Maret 2010.
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|2|Ahmad Hariadi, Yassarnal-Qur'an, hlm.115-116, keterangan no. 170.Pemenggalan

paragraph dari penulis. Ketika tulisan ini dibuat, penulis belum dapat informasi terbaru

apakah sang penulis sudah mengoreksi pendapatnya atau belum. Jika memang

ternyata sudah, maka sudah semestinya tulisan yang disajikan pada makalah ini

dipahami sebagai “contoh pemahaman keliru" tanpa harus melihat orang yang

menyatakannya.

|3| Majalah Risalah edisi Januari 2010

|4| Shahih al-Bukhari kitab al-’Ilm bab kitabah al-'ilm, no. 113
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Nabawi dan Sejarah Kodifikasinya, Jakarta. Pustaka Firdaus, 2000, Cet. || (Cet.

1994), hlm. 106-302.

[6] Shahih Muslim kitab al-muqaddimah bab fi annal-isnad minad-din, no. 27

[7 Shahih Muslim kitab al-muqaddimah bab fi annal-isnad minad-din, no. 26

|8| Shahih Muslim kitab al-muqaddimah bab fi annal-isnad minad-din, no. 32

|9| M. Ajajal-Khathib, Ushulul-Hadits, Beirut: Dar al-Fikr, 1989, hlm. 263-264

[10| Studies in Early Hadith Literature, terj. Ali Mustafa Yaqub, Hadis Nabawi dan
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(Nashoihud Diniyah)

Mumu Bsa

Segala puji bagi Allah yang Esa. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan atas

junjungan kita Nabi Muhammad, beserta keluarga dan para sahabatnya.

sesungguhnya kami mengetahui, dan mengi’tiqadkan, mempercayai dan meyakini,

dan kami bersaksi bahwa tiada tuhan melainkan Allah yang Esa. tidak ada sekutu

bagi-Nya. Tuhan yang maha Agung, Raja yang maha Besar, tidak ada Tuhan selain

Nya. tidak ada yang disembah melainkan Dia. yang Qadim, yang Azali, senantiasa

ada, abadi, tiada awal bagi permulaan-Nya, tiada akhir bagi penghabisan-Nya. yang

Esa tempat meminta, tidak beranak dan tidak diperanakkan, tidak ada sesuatupun

yang serupa dengan Dia, tidak serupa dan semacam, "tidak ada sesuatupun yang

menyerupai-Nya, dan Dia maha melihat lagi maha mendengar" dan Dia maha Suci

dari dilingkari oleh zaman, atau dibatasi oleh tempat, atau Wujud sama dengan Wujud

seisi alam, tidak diliputi oleh arah, atau dipengaruhi oleh sifat baru, Dia bersemayam

di Arsy-Nya sesuai dengan keadaan yang di firmankan-Nya, dan sepadan dengan

makna yang dikehendaki-Nya, persemayaman yang layak dengan kemulian

kebesaran dan ketinggian keagungan-Nya.

Dan bahwa Allah maha dekat kepada semua maujud (yang ada), dan kepada manusia

Dia lebih dekat dari urat lehernya. dan Dia maha penjaga dan maha penyaksi terhadap

segala sesuatu. Dia maha Hidup, berdiri dengan sendir-Nya, tidak dihinggapi kelalaian

atau tidur, Dia lah pencipta langit dan bumi dengan seindah-indahnya, dan jika Dia

hendak memutuskan sesuatu perkara, Dia hanya mengatakan "jadilah" maka jadilah

C 2013 www.piss-ktb.com



520 PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB

ia. Allah pencipta segala sesuatu, dan Dia pengurus terhadap semua itu.

Dan bahwa Allah ta'ala, berkuasa atas segala sesuatu dan maha mengetahui terhadap

segala sesuatu. Ilmu-Nya meliputi semua perkara dan menghitung semua yang ada,

tidak ada sesuatu pun yang terlepas dari ilmu Tuhanmu, seberat atom sekalipun,

dilangit ataupun di bumi, Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa

yang keluar daripadanya, apa yang turun dari langit dan apa yang naik kepadanya, Dia

senantiasa bersamamu dimanapun kamu berada, dan Allah maha melihat segala yang

kamu lakukan. Dia mengetahui yang rahasia dan yang tersembunyi, mengetahui

segala yang di darat dan di laut, tidak sehelai daun pun gugur melainkan Dia

mengetahuinya, tidak ada sebutir biji di kegelapan bumi yang basah dan yang kering,

melainkan tercatat di dalam kitab yang terang.

Dan bahwa Allah ta'ala. maha mengetahui segala yg dijadikan-Nya, dan maha

pengelola atas segala yang diciptakan-Nya. dan bahwasannya tidak ada sesuatu yg

terjadi, baik atau jahat, mudharrat ataupun manfa'at, melainkan dengan ketentuan dan

kehendak-Nya. apa yang Dia kehendaki bakal terjadi, dan apa yg Dia tidak

menghendaki tidak bakal terjadi. sekiranya sekalian makhluq berkumpul untuk

menggerakan seekor semut, atau menahannya bergerak di alam ini, tanpa qudrat dan

iradat-Nya, niscaya mereka tidak akan kuasa menggerakan atau menahannya.

Dan bahwasannya Allah ta'ala maha mendengar dan maha melihat. Dia juga berbicara

dengan kalam qadim 'azali, tidak meyerupai percakapan makhluq. dan Al-Qur'anul

adzim adalah kalam-Nya yang qadim. dan kitab-Nya yang diturunkan atas Nabi atas

Nabi dan Rasul pilihan-Nya, Muhammad Shalallahu alaihi wasallam.

Dan bahwasannya Allah ta'ala maha pencipta atas semua yang ada, Dia maha

pemberi rizqi, maha pentadbir dan pengelolah terhadap segala sesuatu yang ada di

alam ini menurut kehendak-Nya, tidak ada yang bisa menentang perintah-Nya, dan

tidak seorang pun yang menyalahkan hukum-Nya. Dia memberi kepada siapa yang

dikehendaki-Nya, dan menahan siapa yang dikehendaki-Nya, Dia mengampuni siapa

yang dikehendaki-Nya, dan menyiksa siapa yang dikehendaki-Nya. Dia tidak ditanya

tentang apa yang dilakukan-Nya, tetapi mereka yang ditanya.

Dan bahwasannya Allah maha bijaksana dalam segala perbuatan-Nya. maha adil

dalam keputusan-Nya. mustahil terjadi suatu kedzhaliman atau penganiayaan dari

pada-Nya, tak sesuatupun yang wajib atas Allah terhadap manusia. sekiranya Allah

ta'ala membinasakan semua makhluq-Nya dalam sekejap mata, maka Dia pun tak

bisa dianggap dhalim atau menganiaya, sebab mereka semua adalah hak milik-Nya

dan hamba2-Nya. tentulah Dia berhak melakukan kepada hak milik-Nya apa yang

dikehendaki-Nya, ''tetapi Tuhanmu tidak menganiaaya hamba-hamba-Nya, bahkan

diberi pahala atas semua keta'atan yang mereka lakukan dengan kelebihan dan

kemurahan-Nya. dan menyiksa mereka atas maksiat yang dilakukannya dengan
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4.44

kebijaksanaan dan keadilan-Nya

Dan bahwasannya hamba-Nya wajib menaati-Nya dengan mematuhi seruan yang

diajarkan melalui lisan lisan para Nabi-Nya 'alaihimu shalatu was salam. dan

mengimani semua kitab yg diturunkan Allah, sekalian Rasul yang diutus-Nya, semua

malaikat-Nya, dan Qadar (ketentuan)-Nya yang baik dan yang buruk.

0416. MAYIT TAHU ORANG YANG MENZIARAHINYA

Mayit bisa mengatahui orang yang menziarahinya karena ruh mayit tidak akan hancur

meskipun jasad mereka telah hancur, sehingga mayit akan merasa tentram karena

telah diziarahi dan dia juga akan merasa tentram, seperti itulah yang telah dijelaskan

oleh Ibnu Abu al Dunia telah menjelaskan didalam kitab al Manamaat.

Dari al Fadlu bin al Muwaffiq, dia berkata, “Aku adalah orang yang banyak menziarahi

makam ayahku. Pada suatu hari aku mengiring suatu jenazah dan setelah prosesi

pemakaman selesai, aku lalu pulang karena ada hajat dan aku tidak menziarahi

makam ayahku. Kemudian diadalam tidur aku melihat ayahku berkata, “Hei Anakku!

Kenapa kamu tidak menziarahi makamku?” aku menjawab, “Wahai ayah! Kamu lebih

mengetahuinya dibandingkan aku.” Dia berkata, “Iya, demi Allah. Wahai anakku!

Ketika kamu menziarahi makamku, maka tidak henti-hentinya aku memandang kamu

dari saat kamu keluar dari lorong hingga kamu duduk didekatku dan kamu berdiri

untuk pulang meninggalkan aku. Tidak henti-hentinya aku melihat kamu berpaling

hingga kamu melewati lorong.”

Dari Ibnu Abu al Muttaid, dia berkata, “Telah berkata kepadaku Tamadlar binti Sahal,

istri Ayub bin Uyainah, “Telah datang kepadaku putri Sufyan bin Uyainah dan dia

berkata, “Dimana pamanku Ayub?” aku menjawab, “Dia berada didalam masjid.”

Tanpa berlama-lama dia lalu menemui Ayub. Putri Sufyan berkata, “Wahai pamanku!

Sesungguhnya ayahku telah menemui aku didalam mimpi. Dia berkata, “Semoga

Allah membalas saudaraku Ayub dengan kebaikan, karena dia telah banyak

menziarahi aku hingga saat ini.” Ayub berkata, “Memang benar aku telah mendatangi

satu jenazah setelah prosesi pemakaman selesai aku lalu pergi kemakam dia.”

Imam Ibnu Hajar dalam Fatawi al Fiqhiyyah al Kubra telah menjelaskan kalau mayit

bisa mengetahui orang yang menziarahinya dan dia akan merasa tentram dengan

orang kehadiran orang itu, berdasarkan hadits yang telah diriwayatkan oleh Ibnu Abu

al Dunia,

يـَقُومَ رُدَّحَتَّى وَ َ
اسْتَأْنَس إِالَّ ِ

َعلَيْه
ُ

جْلِس َي وَ أَخِيْهِ رَ ْ
قـَبـ

يـَزُورُ رَجُلٍ ِنْ
م ماَ
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“Tidaklah dari seseorang yang menziarahi makam saudaranya dan duduk didekatnya

kecuali saudaranya akan merasa tentram hingga dia berdiri untuk pulang.”

Dan telah shahih hadits,

السَّالَمَ ِ
عَلَيْه رَدَّ وَ َرَفَهُ

ع َلَيْهِإِالَّ
ع

ُ

فـَيُسَلِّم الدُّنْياَ فِي يـَعْرِفُهُ الْمُؤْمِنِكاَنَ ِ
ه
ْ
أَخِي بِقَبْرِ يَمُرُّ ٍ

د
اَحَ ِنْ

م ماَ

“Tidaklah dari seseorang yang melewati makam saudaranya yang mukmin yang dia

mengenalnya di dunia lalu dia bersalam kepadanya, melainkan saudaranya itu akan

mengenalnya dan menjawab salamnya.”

Dari semua keterangan diatas, maka dapat kita tarik kesimpulan bahwa mayit tahu

orang yang menziarahinya dan dia akan merasa dengan orang itu hingga orang itu

selesai dan pulang kerumahnya. [Hakam eLchudrie].

Zon Jonggol

Mereka yang disisiNya walaupun telah wafat mereka hidup sebagaimana para

Syuhada. Firman Allah t’ala yang artinya : ”Dan janganlah kamu mengatakan terhadap

orang-orang yang gugur di jalan Allah (syuhada), (bahwa mereka itu ) mati; bahkan

(sebenarnya) mereka itu hidup, tetapi kamu tidak menyadarinya.” (QS Al Baqarah [2]:

154)

”Janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah (syuhada) itu

mati; bahkan mereka itu hidup disisi Tuhannya dengan mendapat rezki.” (QS Ali Imran

[3]: 169)

Rasulullah bersabda, “sebagaimana engkau tidur begitupulah engkau mati, dan

sebagaimana engkau bangun (dari tidur) begitupulah engkau dibangkitkan (dari alam

kubur)”. Dalam riwayat lain, Rasulullah ditanya, “apakah penduduk surga itu tidur?,

Nabi menjawab tidak, karena tidur temannya mati dan tidak ada kematian dalam

surga”.

Rasulullah shallallahu alaihi wasallam telah membukakan kepada kita salah satu sisi

tabir kematian. Bahwasanya tidur dan mati memiliki kesamaan, ia adalah saudara

yang sulit dibedakan kecuali dalam hal yang khusus, bahwa tidur adalah mati kecil dan

mati adalah tidur besar. Ruh orang tidur dan ruh orang mati semuanya ada dalam

genggaman Allah Subhanahu wa Ta’ala, Dialah Yang Maha berkehendak siapa yang

ditahan jiwanya dan siapa yang akan dilepaskannya.

Ibnu Zaid berkata, “Mati adalah wafat dan tidur juga adalah wafat”.

Al-Qurtubi dalam at-Tadzkirah mengenai hadis kematian dari syeikhnya mengatakan:
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“Kematian bukanlah ketiadaan yang murni, namun kematian merupakan perpindahan

dari satu keadaan kepada keadaan lain.”

Salah satu cara Allah Azza wa Jalla mempertemukan antara yang masih hidup

dengan mereka disisiNya adalah ketika tidur (melalui mimpi)

Abdullah Ibnu Abbas r.a. pernah berkata, “ruh orang tidur dan ruh orang mati bisa

bertemu diwaktu tidur dan saling berkenalan sesuai kehendak Allah Subhanahu wa

Ta’ala kepadanya, karena Allah Subhanahu wa Ta’ala yang menggenggam ruh

manusia pada dua keadaan, pada keadaan tidur dan pada keadaan matinya.”.

Rasulullah bersabda :

إن
و
اهللا حمدت

خيرا وجدت
فإن

عليّ
أعمالكم

تعرض ,
لكم

ويحدث تحدثون
لكم خير

ومماتي
لكم خير

حياتي

لكم
اهللا

استغفرت شرا .وجدت

“Hidupku lebih baik buat kalian dan matiku lebih baik buat kalian. Kalian bercakap

cakap dan mendengarkan percakapan. Amal perbuatan kalian disampaikan kepadaku.

Jika aku menemukan kebaikan maka aku memuji Allah. Namun jika menemukan

keburukan aku memohonkan ampunan kepada Allah buat kalian.” (Hadits ini

diriwayatkan oelh Al Hafidh Isma’il al Qaadli pada Juz’u al Shalaati ‘ala al Nabiyi

Shallalahu alaihi wasallam. Al Haitsami menyebutkannya dalam Majma’u al Zawaaid

dan mengkategorikannya sebagai hadits shahih dengan komentarnya : hadits

diriwayatkan oleh Al Bazzaar dan para perawinya sesuai dengan kriteria hadits

shahih)

Ummul mu’minin ‘Aisyah berkata, “Saya masuk ke dalam rumahku di mana Rasulullah

dikubur di dalamnya dan saya melepas baju saya. Saya berkata mereka berdua

adalah suami dan ayahku. Ketika Umar dikubur bersama mereka, saya tidak masuk

ke rumah kecuali dengan busana tertutup rapat karena malu kepada ‘Umar”. (HR

Ahmad).

Al Hafidh Al Haitsami menyatakan, “Para perawi atsar di atas Btu sesuai dengan

kriteria perawi hadits shahih ( Majma’ul Zawaaid vol 8 hlm. 26 ). Al Hakim

meriwayatkanya dalam Al Mustadrok dan mengatakan atsar ini shahih sesuai kriteria

yang ditetapkan Bukhari dan Muslim. Adz Dzahabi sama sekali tidak mengkritiknya.

(Majma’ul Zawaid vol. 4 hal. 7).

‘Aisyah tidak melepaskan baju dengan tanpa tujuan, justru ia mengetahui bahwa Nabi

dan kedua sahabatnya mengetahui siapakah yang orang yang berada didekat kuburan

mereka. Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda:
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(es: - ale 2,3 - S. Aule -!>: *i : ; Jr, w)

"Tidak seorangpun yang mengunjungi kuburan saudaranya dan duduk kepadanya

(untuk mendoakannya) kecuali dia merasa bahagia dan menemaninya hingga dia

berdiri meninggalkan kuburan itu." (HR. Ibnu Abu Dunya dari Aisyah dalam kitab Al

Qubür). Nabi shallallahu alaihi Wasallam bersabda:

(89-l le >: ; Sl le - u4 &, & se-3.J - xi - - - -)

"Tidak seorang pun melewati kuburan saudaranya yang mukmin yang dia kenal

selama hidup di dunia, lalu orang yang lewat itu mengucapkan salam untuknya,

kecuali dia mengetahuinya dan menjawab salamnya itu." (Hadis Shahih riwayat Ibnu

Abdul Bar dari Ibnu Abbas di dalam kitab Al-Istidzkar dan At-Tamhid). Nabi shallallahu

alaihi WaSallam bersabda:

S :u :Be us : 9éeb b,- , 9set -!>S :ues &,é e 2, Suel 9

u:- u5 -&-4 - -4-5)

“Sesungguhnya perbuatan kalian diperlihatkan kepada karib-kerabat dan keluarga

kalian yang telah meninggal dunia. Jika perbuatan kalian baik, maka mereka

mendapatkan kabar gembira, namun jika Selain daripada itu, maka mereka berkata:

"Ya Allah, janganlah engkau matikan mereka sampai Engkau memberikan hidayah

kepada mereka seperti engkau memberikan hidayah kepada kami." (HR Ahmad

dalam musnadnya).

0428. MAKALAH : Memfungsikan SDM Menuju Kesadaran Tauhid

Oleh Mualimin Ali

ASSalamualaikum Wr Wb,

Kuwalitas jiwa amat bergantung pada kualitas akal dan kesadaran, kesadaran

dimaksud bukan sekedar melek akan tetapi berkemampuan memahami dan

merasakan adanya interaksi, kalau akal dan kesadaran baik dan sehat maka jiwapun

sehat, begitupun sebaliknya. Maka kesimpulannya, jiwa seseorang amat bergantung
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pada akal dan kesadaran. Dan akal, serta kesadaran seseorang tidaklah statis

melainkan bertingkat-tingkat seiring dengan kesadarannya.

Kualitas jiwa ada 4 tingkatan : 1. Kesadaran Indrawi, 2. Kesadaran Rasional atau

Ilmiah. 3. Kesadaran spiritual dan 4. Kesadaran tauhid. Dimana masing-masing

tingkatan adalah menunjukkan pula kesadaran dan kualitas jiwa seseorang.

~>>> Kesadaran Indrawi adalah : Kesadaran terendah bagi seseorang, yang

berfungsi ketika berinteraksi dengan lingkungannya, karena kesadaran

mewakili jiwa maka kesadaran indrawi juga menggambarkan kualitas jiwa

maka kesadaran indrawi juga menggambarkan kualitas jiwa terrendah. Dimana

jiwa mampu berinteraksi dengan lingkungannya melalui panca indra yang

cenderung materialis.

~>>> Kesadaran rasional / ilmiyah : Seseorang yang banyak pengalaman,

akan berusaha memahami realitas kehidupan dengan mengeksplorasi lebih

jauh daripada bertumpu pada panca indra, dan akan lebih banyak ambil

pelajaran dari pengalaman orang lain. Bahkan akan menyimpulkan dari

berbagai penelitian. Khasanah menghadapi berbagai pengalaman hidup inilah

yang kemudian disebut ilmu pengetahuan.

Ia dikembangkan berdasar rasionalitas persoalan kebutuhan hidup manusia. Maka

orang yang menggunakan berbagai khasanah keilmuan untuk memahami realitas

hidupnya ini telah mencapai kesadaran rasional alias ilmiah. “Dan perumpamaan

perumpamaan ini Kami buatkan untuk manusia; dan tiada yang memahaminya kecuali

orang-orang yang berilmu.” (Al Ankabut 43), dan Ali Imran 190, 191, Ar Ra’at 19, Al

Ankabut 35, dll.

~>>> Kesadaran spiritual : Kesadaran Tingkat ini pemahamannya mulai

bergeser dari rasionalitas menuju pemahaman yang lebih mendalam. Ia

melihat adanya realitas tidak teramati oleh ilmu empiric dan pendekatan

rasional. Sehingga rasionalnya bergeser bertumpu pada “RASA”. Rasa

kekaguman yang mendalam terhadap realitas yang tidak diduga-duganya.

Ia melihat dan merasakan suatu yang Maha Perkasa dibalik realitas yang

dieksplorasinya, ia bertemu dengan sebuah Kekuasan yang tiada terperikan, yang

mengatur, mengendalikan seluruh semesta dengan kecerdasan yang Maha luar biasa,

dan ia melihat semesta ini sebuah Maha Karya yang diciptakan oleh yang Maha

Pencipta. “Yang telah menciptakan tujuh langit berlapis-lapis, kamu sekali-kali tidak

melihat pada ciptaan Tuhan yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka

lihatlah berulang-ulang, adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang?.” (Al Mulk

03), “Yang telah menciptakan kamu lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadi

(susunan tubuhmu), seimbang.” (Al Infitar 07), dan An Nahl 12, Al Haj46, Al Ankabut

63, Al Mukmin 67 dll.
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~>>> Kesadaran Tauhid : Inilah kesadaran tingkat tertinggi manusia,

kesadaran ini didapat dari proses kesadaran spiritual dan membutuhkan cukup

waktu untuk mencapainya. Cirinya adalah menyatunya seluruh pemahaman

menjadi Tauhidullah, alias mengesakan Allah semata melalui seluruh sikap

dan perbuatannya. Yang dalam islam disebut muslimun.

Kesadaran tauhid muncul dari sebuah surprice dari perjalanan panjang dalam

pencarian Tuhannya yang tidak kenal lelah, kemanapun kita menghadap selalu

ketemu dengan Allah.

“Dan kepunyaan Allah-lah timur dan barat, maka kemanapun kamu menghadap

disitulah wajah Allah. Sesungguhnya Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui.” (Al

Baqarah 115),

“Kepunyaan Allah-lah apa yang dilangit dan apa yang dibumi, dan adalah Allah Maha

Meliputi segala sesuatu.” (An Nisa’ 126).

Betapa Allah meliputi segala sesuatu, kemanapun kita menghadap disitulah wajah

Allah, dengan benda atau dengan apapun kita berinteraksi disitu juga ada Allah,

sedang menghadapi apapun kita juga berhadapan dengan Allah, bahkan Allah hadir

disekujur tubuh kita, mulai denyut jantung, tarikan nafas, geliat otot, percikan sinyal

sinyal listrik syaraf dan otak dll. Allah hadir diseluruh penjuru sisi kehidupan.

Kita tidak bisa membayangkan jika Allah tidak hadir pada satu sisi saja walau sekecil

apapun dalam kehidupan kita, maka akan menjadi awal keamburadulan kehidupan

dan kengerian amat sangat tak terperikan. Allah berfirman “Allah tidak ada Tuhan

(yang berhak disembah) melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus menerus

mengurus (mahluk-Nya); tidak mengantuk dan tidak tidur, kepunyaan-Nya apa yang

ada dilangit dan di bumi”.

Allah selalu dalam kesibukan mengurus mahluk-Nya “Semua yang ada dilangit dan

dibumi selalu meminta kepada-Nya. Setiap waktu Dia dalam kesibukan.” (Ar Rahman

29). Apakah anda masih ada keberanian untuk berbuat sesuatu yang tidak disukai

Allah ?.

0476. TOBATNYA PERBUATAN DOSAYANG DIULANG ULANG

DAN SYARAT TAUBAT

PERTANYAAN :

Ibnu Ahmad Alatas

Maaf, ana mau tanya,apabila seorng hamba bertaubat dan dia menyesali perbuatan

dosa-dosanya yang lalu ,kemudian di suatu hari dia melakukan perbuatan dosa

tersebut,apakah taubatnya diterima ??
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JAWABAN :

Pengrajin Mukena Bordir

Secara teori pasti dterima

Nur Isna

Allah ghofurur rokhim. Sebesar dan setinggi apapun dosa kita asal bukan syirik, insya

allah diampuni. Kalaw bisa ya..Taubat nashukha jangan taubat manasuka gitu. Malu

sama Allah.

Mbah Jenggot II

Disebutkan dalam sebuah hadits qudsi, di mana Allah berfirman, “Seorang hamba

melakukan dosa dan berdo’a, ‘Ya Robbi, aku telah melakukan dosa maka ampunilah

aku.’ Robbnya berfirman, ‘Hamba-Ku mengetahui bahwa dia mempunyai Robb yang

akan mengampuni dan menghapus dosanya, maka Aku ampuni hamba-Ku itu”

Kemudian waktu berjalan dan orang itu tetap seperti itu hingga masa yang telah

ditentukan Allah, hingga orang itu kembali melakukan dosa yang lain. Orang itupun

kembali berdo’a, ‘Ya Robbi, aku kembali melakukan dosa, maka ampunilah dosaku.’

Allah berfirman, ‘Hamba-Ku mengetahui bahwa dia mempunyai Robb yang akan

mengampuni dan menghapus dosanya, maka Aku ampuni hamba-Ku itu”

Kemudian waktu berjalan dan orang itu tetap seperti itu hingga masa yang telah

ditentukan Allah, hingga orang itu kembali melakukan dosa yang lain. Orang itupun

kembali berdo’a, ‘Ya Robbi, aku kembali melakukan dosa, maka ampunilah dosaku.’

Allah berfirman, ‘Hamba-Ku mengetahui bahwa dia mempunyai Robb yang akan

mengampuni dan menghapus dosanya, maka Aku ampuni hamba-Ku itu’... dan

silahkan dia melakukan apa yang dia mau...” [Diriwayatkan oleh al-Bukhori dan

Muslim lihat: al-Lu’lu’ wa al-Marjan (1754) dan lihatlah: Fathul Baari juz 13 hal. 46 dan

setelahnya]

hadits diatas bukanlah dalil bagi seseorang untuk menunda-nunda taubat, atau

meremehkan urusan dosa. Tapi ini fenomena yang bisa saja terjadi pada seseorang,

tanpa ia sendiri menginginkannya. Dan bila itu terjadi, ia tidak boleh berhenti

bertaubat, selama hayat masih dikandung badan.

Imam Qurthubi menjelaskan, ”Pelajaran yang bisa diambil dari hadits ini adalah:

kembali berbuat dosa adalah lebih buruk dari ketika pertama kali melakukan dosa itu,

karena dengan kembali berdosa itu ia berarti melanggar taubatnya. Tapi kembali

melakukan taubat adalah lebih baik dari taubatnya yang pertama, karena ia berarti

terus meminta kepada Allah Yang Maha Pemurah, terus meminta kepada-Nya, dan

mengakui bahwa tidak ada yang dapat memberikan taubat selain Allah.

Sekali lagi, kita sama sekali tidak berhak menunda-nunda taubat, dengan berpegang

pada kemurahan Allah, rahmat dan ampunan Allah. Allah memang Maha Pemurah,

tapi Allah juga Maha Perkasa, Maha Hebat siksa-Nya. Kita harus sadar, bahwa
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kapanpun maut bisa saja menjemput kita.

PERTANYAAN

She'Jasmine Ayda Az-zahra

Kalo dosanya syirik gimana Mbah Jenggot ?? Pernah dengar tidak akan diampuni.

Syarat-syarat rukun taubat nopo mawon Mbah?

JAWABAN

Mbah Jenggot

Syirik tidak diampuni jika tidak taubat, jangankan syirik KAFIR sekalipun jika sudah

taubat akan diampuni. Anda tahu sahabat Abu Bakar dahulu sebelum mendapat

Hidayah adalah kafir ?

Syarat Taubat Nashuha

1.berhenti dari dosa yg dilakukan (jika syirk maka ia harus berhenti dr syiriknya).

2.menyesal (kalo ada orang pacaran ngaku taubat tp dalam hati g ada penyesalan

belum masuk taubat tuh)

3.Berjanji tidak akan mengulangi

4.jika berkaitan dengan Haqqul adamy maka harus diganti / minta halal pada orang

yg bersangkutan. misal pernah nyuri/gosip seseorang maka harus mengganti

barang yg dicuriato minta halal pada yg bersangkutan.

0479. BIDADARA SURGA UNTUK KAUM HAWA ?

PERTANYAAN :

Fauzan Dilarang Goblok

Dimanakah Surga untuk kaum wanita ?

1. Jika kaum laki-laki mendapatkan puluhan bidadari di surga, apakah kaum wanita

juga mendapatkan puluhan bidadara?

2. Jika seorang wanita menikah 2x karena suami yang pertama meninggal, dengan

siapakah dia akan berkumpul di surga?

JAWABAN :

Masaji Antoro

BIDADARA WANITA DI SURGA. Bidadara wanita yang masuk surga adalah

suaminya sendiri semasa hidupnya di dunia.

الدنيا
ونساء الحور

في جميعهم الجنة
أهل اشتراك

يعلم
وبذلك الدنيا

نساء
من زوجتين للرجل وأن

Bagi orang laki-laki terdapat dua istri dari wanita-wanita istrinya semasa didunia,

dengan demikian diketahui bahwa pria penduduk surga semuanya dalam kesamaan
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mengambil istri dari golongan bidadari serta wanita-wanita dunia. Alfataawaa Al

Haditsiyah I/236].

1. BIDADARAWANITAYANG PERNAH MENIKAH DUA KALI

* : : Jè : - ; 9: -S ours, u4 4 9: 1, 4 J- u : -Jé - al Qi

: ;-li (3,-S, u4 - 34 -- - atu : - ; 9: u4 - 9sul re

4- a > -la-J: A, ali

u : J: al-re-- - - - - - - ) : 4 Ju ( - - 4 - ) - 9 : 4 re,

3,-Su u4 - 34 - -as - atu : u4 , ul --- 9s La -) .

* 4 - 2,4 -9ue - al - a Ge Qu-l elas : - 9 |

4 -->; -s. : -ae -u J;'"J- Jl us: - 96 de. S : -

su saa: 4 sile & -,-S 95° -- 9 Jl : 9 -,-l: - ; 4: : --S sus auju :

*is ul re-i e- aud as - - -- - suasil :uju --s; gu J-s

& 4 + J& de : , : - - -- -S & - : -- J: -ae aa’ -el; ua

9 - - - 4 - - - - - - - - - -- - - - - see:

us - -alu -e Jws se-4, J;- :- - ->se - 4 - : -

-43-0 -> .

Dalam permasalahan bidadara bagi wanita di surga yang pernah menikah dua kali

semasa hidup di dunia memang terdapat beberapa macam Hadits:

1. Memilih suami di dunianya yang paling baik akhlaknya berpijak pada hadits riwayat

Anas dari Umi Habibah dan dari Umi Salamah :

“Saya berkata, "Wahai Rasulullah, salah seorang wanita di antara kami pernah

menikah dengan dua, tiga, atau empat laki-laki lalu meninggal dunia. Dia masuk

surga dan mereka pun masuk surga pula. Siapakah di antara laki-laki itu yang

akan menjadi suaminya di surga?"

Beliau menjawab, "Wahai Ummu Salamah, wanita itu disuruh memilih, lalu dia pun

memilih siapa di antara mereka yang akhlaknya paling bagus, lalu dia berkata,

Wahai Rabb-ku, sesungguhnya lelaki inilah yang paling baik akhlaknya tatkala

hidup bersamaku di dunia. Maka nikahkanlah aku dengannya'. Wahai Ummu

Salamah, akhlak yang baik itu akan pergi membawa dua kebaikan, dunia dan

akhirat." (HR. At-Thobroony).

2. Bidadaranya adalah suami terakhir berpijak pada hadits riwayat Imam Thobrony

&AS \é-3;) 5;.J)

“Seorang perempuan (di surga) diperuntukkan bagi suaminya yang terakhir" (HR. At
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Thobroony)

Sebenarnya tidak ada pertentangan, sebab hadits riwayat Ummu salamah memiliki

beberapa kemungkinan yang bisa beriringan dengan hadits yang ke dua, diantaranya :

1.Wanita yang pernah nikah dengan beberapa suami kemudian dia ditalak oleh

semua suaminya maka kelak di akhirat dia di suruh memilih yang terbaik

akhlaknya dari para mantan suaminya

2.Wanita yang di tinggal mati suaminya padahal sebelumnya di pernah nikah

dengan lelaki lain, berarti wanita tsb. juga memilih (kelak di surga) berada pada

suami yang terakhirnya

3.Wanita yang di tinggal mati suaminya dan dia menetapkan untuk tidak menikah

lagi, diapun artinya juga memilih (kelak di surga) bersama suaminya. (AIFataawaa

Alhaditsiyyah Li Ibni Hajar I/36).

2. BIDADARAWANITAYANG SUAMINYA MENINGGAL

u :u Ju 4 u: -S- aul - ele - 963 als & : - -é & : - su-i ce

*J u: : - : J: le -v :Jue : 4 Jus 3l 5, Ji Qi 5,-el :

Dari Asma Binti Abi Bakar adalah Asma istri Zubair bin 'Awam yang saat itu sakit

keras, Asma mendatangi ayahnya dan mengadukan keadaan suaminya, Abu bakar

berkata "Wahai anak perempuanku, sabarlah...!! Sesungguhnya wanita yang memiliki

SUAM SHOLIH dan meninggal, kemudian wanita tadi tidak menikah lagi setelahnya,

keduanya dikumpulkan di surga" (Alfataawaa Al-Haditsiyah L| Ibni HAjar I/168 dan 36)

3. BIDADARAWANITAYANG BELUM BERSUAMI

- es - ab: , -es-e & 9u: 9u-s; - 9 J< Jé - - 4 - - 9

-jei.

Setiap orang di sana memiliki dua orang istri, di mana dia dapat melihat sumsum

mereka dari balik dagingnya. Dan di surga tidak adabujangan" (HR Muslim)

Imam nawawy dalam syarh alMuslim XVII/171 mengatakan "AZABU adalah mereka

sewaktu di dunia tidak beristri". Berarti wanita yang belum nikah di dunia bisa masuk

dalam hadits ini karena satu orang lelaki beristri dua, yaitu bisa wanita yang belum

nikah atau wanita yang suaminya tidak masuk surga sebab di surga tidak ada istilah

BUJANGAN (Ik/pr) ataupun DUDA/JANDA. Wallaahu Alamu Bis Showaab.

0487. Berziarah KUBUR di Hari JUM'AT

PERTANYAAN :

Reynitha Alhawra LovEkin Zungoku

assalamu'alaikum. .mw tanya. . Apakah ziarah kubur tiap hari jum’at itu bid'ah. .?

maturnuWun
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JAWABAN :

Masaji Antoro

Wa'alaikumSalam. BERIKUT SEDIKT KETERANGAN HUKUM Z|ARAH KUBUR

BAG| PRIA WANITA SERTA DILAKUKAN DIHAR|-HARI TERTENTU SEPERTI HARI

KAMIS, JUMAT DAN SABTU

- - Jur, As- -J ): 8,83 : 111 Je ( -J ->u,%) : - a.l. - :-l Jé

: Jes : , : -sel as: su-l u, ul : ;-S : & Ass; ): , ; , S-4 -:

& ul J-> ,:M - 59 a;- - 4 As- x 53 - 4 : :u, ul : -: :Jua :

Je -: J: :4 - J;) : Jal-J 4 Jsi 3l sal: ; 4:u} -- J-3 : -> -sel e,

e-,- . :) 9 Sl: : Ju;" |l° : Gi-J J. -Juli 3 u$ 5-4. Géeu-l.

4-J e: ->J a: : , ; su: : ,-S : asli: )use', J-a-l : ; , )us') -->

-Mex:*.

Berkata as-Syaikh 'Abdul Mu'thi as-Saqaa dalam kitab al-Irsyaadaat as-Sunniyah

“Berziarah dikuburan orang-orang muslim disunahkan bagi para pria berdasarkan

hadits riwayat Muslim “Aku (dulu) melarang kalian berziarah kubur, (sekarang)

berziarahlah karena ia mengingatkan kalian pada akhirat"

Sedang bagi para wanita ziarah kubur hukumnya makruh bila bukan kuburan nabi,

orang alim, orang shalih atupun kerabat, sedang menziarahi kuburan nabi dan orang

yang telah disebutkan sunah baginya bila kuburannya masih dalam satu daerah atau

diluar daerah saat ia bersama mahramnya.

Kesunahan ziarah baginya dengan ketentuan seizin suaminya atau walinya, aman dari

fitnah dan dalam perkumpulannya tidak menimbulkan kerusakan seperti pada

umumnya bahkan yang menjadi kenyataan dizaman ini, bila tidak demikian maka

keharaman ziarah baginya tidak dapat disangsikan.

Disunahkan memperbanyak ziarah dengan tujuan supaya dapat mengambil

pertimbangan, peringatan serta teringat kehidupan akhirat.

Kesunahan ziarah menjadi mauakad dihari kamis sore dan hari jumat dan makruh

dihari sabtu". [al-Irsyaadaat as-Sunniyah hal. 111 J.

-Ju-3 :Juli: 4:2J .ue usus: U : lél° U : A-J è: usus 3,-S sús Jaus:SU 4:3-u. y:/ 3)\!)

l;u :u:J a: Qs a: : ,u; sus S : Blé uu-Ji) asJ - u4-4 aju :u:Jis uu-Ji :

:Juli - -b J; luas - as - le J -Mex -ae c, .sus

Ziarah kubur disunahkan agar dapat mengambil pertimbangan, peringatan serta

teringat kehidupan akhirat, kesunahannya menjadi mauakad dihari hari jumat dan hari

sebelumnya (kamis) serta hari setelahnya menurut kalangan Hanafiyah dan

Malikiyyah berbeda menurut kalangan Hanabilah yang menyatakan “ziarah tidak

muakad, tidak dihari tertentu juga hari lainnya" dan kalangan Syafi'iyyah yang

menyatakan “Menjadi sunah yang muakkad mulai asharnya hari kamis hingga
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terbitnya matahari dihari sabtu” dan pernyataan ini sesuai pendapat yang unggul

dikalangan Malikiyyah. [ Al-Fiqh ala Madzaahib al-Arbaah I/855 ]. Wallaahu 'A'lamu

Bis Showaab

0497. HAKIKAT MAZHAB ASY'ARIYAH

Banyak orang yang tidak tahu akan hakikat mazhab Asy’ariyah dan tidak mengenal

siapakah ulama’ Asy’ariyah dan jalan mereka dalam urusan akidah. Bahkan, ada

diantara mereka yang berani menisbatkan ulama’ mazhab Asy’ariyah pada kesesatan

atau mendakwakan bahwa para ulama’ tersebut telah melakukan pencacatan terhadap

agama dan menghina kesucian Allah.

Ketidak-tahuan mereka akan mazhab Asy’ariyah adalah sebagai penyebab

terpecahnya kesatuan (Ahli Sunnah) dan tercerai berainya mereka hingga sekarang ini

diantara orang Islam yang mengikuti (Mazhab Asy’ariyah) dianggap sebagai golongan

yang sesat. Tidaklah aku melihat bagaimana cara mensinkronkan antara ahli iman

dengan golongan mu’tazilah yang merupakan pengikut aliran Juhmiyah? (“Apakah

Aku akan menjadikan orang-orang Islam seperti orang-orang yang berdosa?”)

Kaum Asy’ariyah adalah kumpulan para ulama’ Islam yang menjadi benderanya

hidayah, yaitu orang-orang yang ilmunya telah memenuhi bumi dari timur sampai

barat yang umat manusia telah mengakui kemuliaan, ilmu dan agama mereka. Mereka

adalah para pembesar ulama’ ahli sunnah wal jama’ah yang mulia yang berusaha

membendung penyebaran aliran mu’tazilah. Mereka adalah orang-orang yang Ibnu

Taimiyyah telah berkata, “Para ulama’ adalah para penolong ilmu agama dan para

ulama’ Asy’ariyah adalah para penolong akidah agama.” Seperti yang telah dijelaskan

dalam Al Fatawa juz4.

Sesungguhnya mereka merupakan perkumpulan para muhadditsin, fuqaha’ dan

mufassirin. Diantara mereka adalah :

Seandainya disini dihitung dan ditulis nama-nama para muhadditsin, mufassirin dan

fuqaha’ yang merupakan para imam mazhab Asy’ariyah, maka sudah pasti akan

menjadi berjilid-jilid buku untuk menulis nama-nama mereka para ulama’ yang mulia

yang ilmu mereka telah memenuhi bumi dari timur hingga barat. Namun yang harus

dilakukan disini adalah kita mengetahui beberapa pembesar mazhab Asy’ariyah yang

sudah masyhur dan kita mengetahui kemuliaan para ahli ilmu dan keutamaan mereka

yang telah melayani syariat nabi Muhammad saw.

Lalu kebaikan mana yang bisa diharapkan pada diri kita bila kita menuduh para ulama’

yang mulia dan para pendahulu kita yang sholih dengan sesat dan menyimpang dari

ajaran yang benar ?

Bagaimana bisa Allah membukakan untuk kita untuk dapat mengambil faidah dari ilmu

mereka, ketika ada pada diri kita keyakinan bahwa dalam ilmu-ilmu mereka terdapat

penyimpangan dari ajaran Islam?
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Syeikh Muhammad al Maliki berkata, “Apakah ada ulama’ di zaman sekarang ini yang

bergelah (Doktor) atau (Profesor) yang mampu menempati posisi Syeikh Ibnu Hajar

al Asqalani dan imam an Nawawi dalam melayani sunnah Nabi yang suci seperti yang

telah dilakukan oleh beliau berdua?Semoga Allah menyelimuti keduanya dengan

rahmat dan ridho. Lalu bagaimana bisa kita menuduh keduanya dan ulama’ mazhab

Asy’ariyah lainnya dengan sesat, sedangkan kita membutuhkan ilmu mereka ?

Bagaimana kita bisa mengambil ilmu mereka, jika mereka berada dalam kesesatan ?

sedangkan Imam al Zuhri telah berkata, (“Sesungguhnya ilmu adalah agama. Maka

lihatlah dari siapa kalian mengambil agama kalian.”)

Tidakkah cukup bagi orang yang kontra untuk mengatakan, “Sesungguhnya mereka

telah berijtihad lalu mereka salah dalam menta’wili sifat”. Lebih baik mereka orang

orang yang kontra mengikuti jalan tersebut sebagai pengganti dari menuduh para

ulama’ dengan menyimpang dan sesat. Dan kita sangat membenci bila ada orang

yang menganggap mereka, para pengingkar, sebagai bagian dari golongan ahli

sunnah wal jama’ah. Seandainya Imam an Nawawi, Imam al Asqalani, al Qurthubi,

Imam al Baqilani, Imam al Fakhr ar Razi, Imam al Haitami, Imam Zakariya al Anshari

dan ulama’-ulama’ besar lainnya tidak termasuk bagian dari golongan ahli sunnah wal

jama’ah, lalu siapakah ahli sunnah kalau begitu ?

Sesunggungnya, kami mengajak kepada para da’i dan orang-orang yang kecimpung

dalam urusan da’wah Islam supaya takutlah kalian kepada Allah dalam umat

Muhammad, terlebih dalam urusan para ulama’nya yang mulia, karena umat

Muhammad tetap berada dalam kebaikan hingga datangnya hari kiamat. Dan tidak

ada kebaikan bagi kita ketika kita tidak mengenal derajat dan kemuliaan para ulama’

kita.”.

[ Dikutip dari, Mafahim Yajibu ‘an Tushahhah, Syeikh Muhammad al Maliki, hlm.

120-122].

0507. TAUHID (SIFAT JAIZALLAH DAN ROSUL)

PERTANYAAN :

Fikri Asim

البشريه عرض ...اال

تركته او ممكن ..فعلكل

Tulisan di atas itu sifat jaiz allah dan rasul mohon2ustad2 jelasin ya..

JAWABAN :

Hadlro Maut

البشريه عرض اال

© 2013 www.piss-ktb.com



534 PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB

4.51

Ala'rood al basyariyyah

setelah huruf "ro" kurang alif karena kalimat itu adal jama'. "sifat-sifat kemanusiaan",

artinya parrosul memiliki sifat-sifat bangsa manusia pada umumnya karena memang

rosul adala bangsa manusia, seperti halnya manusia suka maka, minum, sakit,

tertawa, menangis dsb begitu juga rosul. cuma tenntu saja, sifat-sifat manusia yg ada

pada rosul hanyalah sifat-sifat yg sempurna yg tidak mengurangi kesempurnaan

derajat diri rosul.

Gila adalah salah satu sifat yg ada pada diri manusia, tetapi karena sifa ini

menandakan kekurangan otomatis sifat ini tidak akan pernah ada pd diri rosul, jadi

rosul tidak akan pernah ada yg gila.

4: ) S- JšJa:

fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu...(kelanjutannya) falaa yajibu 'alaihi syaiun.

mengerjakan setiap mumkin atau tidak mengerjakannya, dan alloh tidak terkena

hukum "harus"

0509. Apakah Pengetahuan Tentang Yang Ghaib Bagi Para Nabi

Dan Wali, Boleh Atau-Kah Tidak ?

Ketahuilah, sesungguhnya pengetahuan tentang yang ghaib (ilmu ghaib) telah tetap

dalam Al Qur'an, baik yang berupa dzati dan itho'i (pemberian), dan beriman

kepadanya adalah fardlu hukumnya. Ilmu yang dzati khusus milik Allah ta'ala dan

yang itho'i tetap pada para Nabi dan wali, seperti yang telah difirmankan Allah,

"Yang demikian itu adalah sebagian dari berita-berita ghaib yang kami wahyukan

kepadamu (Muhammad)."(QS. Ali Imran, 44)

"Demikian itu (adalah) diantara berita-berita tentang yang ghaib yang kami wahyukan

kepadamu (Muhammad)."(QS. Yusuf, 102)

J us -: -: suji e du:

"Itu adalah diantara berita-berita penting tentang yang ghaib yang kami wahyukan

kepadamu (Muhammad)."(QS. Hud, 49)

:u: & 4.33 : 4 : -: e:4 osu :

"Dan Allah sekali-kali tidak akan memperlihatkan kepada kamu hal-hal yang ghaib,

akan tetapi Allah memilih siapa yang dikehendaki-Nya diantara rasu-rasul-Nya." (QS.

Ali Imran, 179)

1 st. 2 : 312 } °. . . . 2 1 : s 1 . 2 : :
5 X | • 2 : * 9 5 | . -

u:a° ul° 4 Ja: Qus 3 - xi - u usl° 3
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V

"... dan Dia telah mengajarkan kepadamu apa yang belum kamu ketahui. Dan adalah

karunia Allah sangat besar atasmu."(QS. An Nisa’, 113)

uie su& su: : : ul :

"Dan tatkala dia cukup dewasa Kami berikan kepadanya hikmah dan ilmu." (QS.

Yunus, 22)

"Lalu mereka bertemu dengan seorang hamba diantara hamba-hamba Kami, yang

telah Kami berikan kepadanya rahmat dari sisi Kami dan yang telah Kami ajarkan

kepadanya ilmu dari Kami" (QS. Al Kahfi, 65)

uie sus uji e,

"Dan kepada Nuh as, Kami telah berikan hikmah dan ilmu." (QS. Al Anbiya', 74)

"Maka Kami telah memberikan pengertian kepada Sulaiman as tentang hukum (yang

lebih tepat) dan kepada masing-masing mereka telah Kami berikan hikmah dan

ilmu." (QS. Al Anbiya', 79)

s-ji ssue & :u ua: si4 - Se suie suu : : : :

"Dan sesungguhnya Kami telah memberi ilmu kepada Daud as dan Sulaiman as, dan

keduanya mengucapkan, "Segala puji bagi Allah yang melebihkan kami dari

kebanyakan hamba-hamba-Nya yang beriman." (QS. An Naml, 15)

g-d : Jas suie sus uji ss- : : , ;

"Dan setelah Musa as cukup umur dan sempurna akalnya, Kami berikan kepadanya

hikmah (kenabian) dan pengetahuan. Dan demikianlah Kami memberi balasan kepada

orang-orang yang berbuat baik." (QS. Al Qashash, 14)

: 'e 9 : su- : & :

"Tiada sesuatupun yang ghaib dilangit dan bumi, melainkan (terdapat) dalam kitab

yang nyata (lauhul mahfudz)." (QS. An Naml,75)

J: & G-3 : Su-1: :9 - de

"(Dia adalah Tuhan) yang mengetahui yang ghaib, maka Dia tidak memperlihatkan

kepada seorangpun tentang yang ghaib itu kecuali kepada rasul yang diridloi

Nya." (QS. Al Jin, 26-27)

: -

"Dan dia (Muhammad) bukanlah seorang yang bakhil untuk menerangkan yang

ghaib."(QS. Al Takwir, 24)
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Pengetahuan tentang yang ghaib bagi Nabi adalah kuli, bila dinisbatkan kepada

pengetahuannya makhluk, dan juzi, bila dinisbatkan dengan pengetahuannya Allah,

karena Nabi SAW mengetahui Lauhul Mahfudz yang didalamnya terdapat segala

sesuatu sampai hari kiamat, artinya apa yang telah ada dan apa yang akan ada

sampai hari kiamat, seperti yang telah dikatakan oleh pengarang kitab Al Burdah,

•li : le uji &

"Diantara ilmumu adalah mengetahui al lauh dan qalam."

Syeikh Zaadah ( Muhammad bin Mustafa) dalam mensyarahi bait itu berkata,

“Sesungguhnya min (Jo) dalam bait itu adalah berfaidah tab'idliyyah, artinya ilmu

tentang lauh adalah sebagian dari ilmunya Nabi SAW, sehingga akan bertambah ilmu

beliau tentang apa yang telah ada dan apa yang akan terjadi. Allah ta'ala berfirman,

su - 9 ele & - 9: :

"Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang

dikehendaki-Nya."(QS. Al Baqarah, 255)

Dalam Ma'alim Al Tanzil diterangkan, artinya mereka tidak akan bisa meliputi sesuatu

dari ilmu ghaib kecuali pada sesuatu yang Dia kehendaki, yaitu dari apa yang telah

diberi tahukan oleh para rasul.

Pengarang Al khazin berkata, "Artinya Dia memperlihatkannya kepada mereka, dan

mereka adalah para Nabi dan Rasul, supaya apa yang telah Dia perlihatkan kepada

mereka, yaitu ilmu ghaib, menjadi petunjuk atas kenabian mereka, sepertifirman-Nya,

J-33 : & 9 - : : 9.

"Maka Dia tidak memperlihatkan kepada seorang-pun tentang yang ghaib itu, kecuali

kepada rasul yang diridloi-Nya." (QS. Al Jin, 26-27)

Pengarang Al Kabir berkata, “Mereka tidaklah mengetahui yang ghaib kecuali Allah

ta'ala memperlihatkan kepada sebagian Nabi-Nya pada sebagian yang ghaib, seperti

firman-Nya,

J: & G-3 : 5 - :9 - de

"(Dia adalah Tuhan) yang mengetahui yang ghaib, maka Dia tidak memperlihatkan

kepada seorangpun tentang yang ghaib itu kecuali kepada rasul yang diridloi

Nya." (QS. Al-Jin, 26-27)

Dalam Al Baidlawi dijelaskan dibawah ayatini,

:u: & 4.33 : 4 : -: e:4 osu :

"Dan Allah sekali-kali tidak akan memperlihatkan kepada kamu hal-hal yang ghaib,

akan tetapi Allah memilih siapa yang dikehendaki-Nya diantara rasu-rasul-Nya." (QS.

Ali Imran, 179)
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“Dan Allah tidak akan memberikan kepada seseorang dari kalian ilmu ghaib sehingga

dia bisa melihat apa yang ada didalam hati, yaitu dari kekufuran dan iman, tetapi Allah

memilih untuk kerasulan-Nya orang yang Dia kehendaki, lalu memberi wahyu dan

mengabarkan kepadanya sebagian dari yang ghaib.”

Pengarang Al Khazin berkata, “Tetapi Allah memilih dari para Rasul-Nya lalu Dia

memperlihatkan kepadanya hal yang ghaib yang Dia kehendaki.”

Dalam Al Jamal dijelaskan, “Maknanya adalah tetapi Allah memilih dari para rasul

Nya orang yang Dia kehendaki lalu Dia memperlihatkan kepadanya hal yang ghaib.”

Dalam Al Jalalain diterangkan, “Tetapi Allah memilih orang yang Dia kehendaki lalu

Dia memperlihatkan kepadanya keghaiban-Nya, seperti Nabi SAW bisa melihat

keadaan orang munafik.”

Syeikh Ahmad, pengarang Al Shawi ‘Ala Al Jalalain, berkata, “Kecuali para rasul

yang Dia telah memperlihatkan kepada mereka hal yang ghaib.”

Allah ta’ala berfirman,

الْبـَيَانَ عَلَّمَهُ اإلِْنْسَانَ َخلَقَ الْقُرْآنَ عَلََّم اَلرَّحْمُن

“(Tuhan) yang maha pemurah, yang telah mengajarkan Al Qur’an. Dia menciptakan

manusia. Mengajarnya al bayan.” (QS. Ar Rahman, 1-4)

Pengarang Al Khazin berkata, “Ada yang mengatakan bahwa yang dikehendaki dari

(al insaan) dalam ayat diatas adalah Muhammad SAW, (Dia telah mengajarkan

kepadanya al bayan), artinya penjelasan dari apa yang telah ada dan apa yang akan

ada, karena Dia memberi tahu tentang orang-orang awal dan akhir, dan hari

pembalasan.”

Pengarang Al Shawi berkata, “Ada ulama’ yang mengatakan bahwa dia adalah

Muhammad SAW, karena beliau adalah manusia sempurna, yang diinginkan dengan

al bayan adalah mengetahui apa yang telah ada dan apa yang akan ada serta apa

yang wujud.” Seperti itulah penjelasan dari Sayyidi Maulana Syeikhul Muhadditsiin

Ghulam Rasul Lailbury.

Allah ta’ala berfirman,

بِضَنِيْنٍ بِ الْغَْي َعلَى
َ
ُهو ا

َ
م

َ
و

“Dan dia (Muhammad) bukanlah seorang yang bakhil untuk menerangkan yang

ghaib.”(QS. Al Takwir, 24)

Pengarang kitab Al Khazin berkata, “Dia berkata, “Sesungguhnya Dia telah

memberikan kepadanya pengetahuan tentang yang ghaib, maka tidaklah dia bakhil

dengannya kepada kalian. Tetapi dia mengajarkannya dan mengabarkannya kepada

kalian, dan dia tidak akan menyembunyikannya.”

Allah ta’ala berfirman,
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X- 2 3 - 3

3. 2 1.1 °. . . . . 31°12 1.141 .

s: Jš uu: -uš ul uji :
2

"... dan Kami turunkan kepadamu al kitab (al Qur'an) untuk menjelaskan segala

sesuatu."(QS. An Nahl, 89)

Dan tidaklah Aku meninggalkan dalam al Kitab sesuatu. Mujahid bin Ibnu Suraqah ra

berkata, “Tidaklah ada sesuatu dalam alam kecuali sudah ada dalam Kitabullah." (Al

Itqan).

Nabi saw mengetahui lauhul mahfudz yang didalamnya terdapat segala sesuatu

sampai hari kiamat, seperti dalam firman Allah ta'ala,

“Dan segala (urusan) yang kecil maupun yang besar adalah tertulis."

(QS. Al Qamar, 53)

: 'e 9 - S : - ; ; : uk -S

“Dan tidaklah jatuh sebutir biji-pun dalam kegelapan bumi dan tidaklah sesuatu yang

basah atau yang kering melainkan tertulis dalam kitab yang nyata (lauhul mahfudz)

." (QS. Al An'am, 59)

& -e S ; ; ; us & - S

"Tidak ada yang lebih kecil dan tidak (pula) yang lebih besar itu, melainkan (semua

tercatat) dalam kitab yang nyata (lauhul mahfudz)." (QS. Yunus, 61)

3 - : *1 o > o . 3 ala 2

: eo) sura- j: :

"Dan segala sesuatu Kami kumpulkan dalam kitab induk yang nyata (lauhul mahfudz)

." (QS. Yaa Siin, 12)

Shulthanul Auliya wa Burhanul Ashfiya Syeikh Abdul Qadir Al Jailani dalam Sirr Al

Asrar berkata, “Beliau bersabda, “Sesungguhnya diantara ilmu adalah seperti sesuatu

yang tersimpan yang tidak akan bisa mengetahuinya kecuali para ulama Allah, maka

ketika mereka menguasainya, maka ahli izzah tidak akan mengingkarinya. Orang arif

(orang yang ma'rifat) akan mengatakan sesuatu yang ada dibawahnya sedangkan

orang alim akan mengatakan sesuatu yang ada diatasnya, karena ilmunya arif adalah

rahasia Allah ta'ala yang tidak akan mengetahuinya selain Dia kecuali pada apa yang

Dia kehendaki, sepertifirman-Nya,

su - 9 ele & - 9: :

"Dan mereka tidak mengetahui sedikitpun dari ilmu Allah melainkan sekedar yang

dikehendaki-Nya." (Al Baqarah, 255)

Artinya para nabi dan wali, karena mereka bisa mengetahui rahasia dan sesuatu yang

Samar."
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Allah ta'ala berfirman,

: : ; ju su-i & S : ul: Ja: & U - a. 9: ; -é ax &:

85 saj) -lisi 4: J 3:)

"Apakah kamu beriman kepada sebagian Al Kitab (Taurat) dan ingkar terhadap

sebagian yang lainnya? Tiadalah balasan bagi orang yang berbuat demikan dari

padamu, melainkan kenistaan dalam kehidupan dunia, dan pada hari kiamat mereka

dikembalikan kepada siksa yang sangat berat."

Dalam Al Misykah Abdurrahman bin Aisyah berkata, "Rasulullah SAW bersabda.

j:: es Ju ia - - -S $ai -> s, Je: - J- : ; ; -5

Je: -- - 24 : a-, -4:

"Aku melihat Tuhanku azza Wa jalla dalam bentuk yang paling indah. Dia berkata,

"Tahukah kamu pada apa perkumpulan yang mulia berdebat?" aku berkata, “Engkau

yang lebih tahu." Beliau berkata, "Lalu Dia menaruh telapak tangan-Nya diantara

tulang bahuku kemudian aku merasakan dinginnya didadaku lalu aku bisa tahu apa

yang ada dilangit dan apa yang ada dibumi."

Kemudian belaiu membaca ayat,

Gejaj & 9: ; Je:S : -- e:1 set: : ula: :

"Dan demikianlah Kami perlihatkan kepada Ibrahim as tanda-tanda keagungan (Kami

yang terdapat) dilangit dan bumi. Dan (Kami memperlihatkannya) agar dia termasuk

orang-orang yang yakin." (QS. Al An'am, 75)

Dalam Al Mirdah diterangkan, Ibnu Hajar berkata, "Artinya semua yang ada dilangit

bahkan apa yang ada diatasnya seperti yang telah diambil dari cerita mi'raj, dan

semua yang ada dibumi yang tujuh lapis bahkan apa yang ada dibawahnya seperti

yang telah beliau ceritakan, yaitu dari sapi, ikan yang ada diatas bumi. Artinya

sesungguhnya Allah ta'ala telah memperlihatkan kepada Ibrahim as alam malakut

langit dan bumi, dan membukakan pintu keghaiban untuknya."

Dalam kitab Al Bukhari dijelaskan, Umar berkata, "Rasulullah SAW telah mendirikan

suatu maqam lalu memberi tahu kami tentang awal penciptaan sampai masuknya

penghuni surga kedalam surga dan penghuni neraka ketempatnya, yang akan

menghapalnya Orang yang menghapalkannya dan akan lupa padanya Orang yang

melupakannya."

Dalam Al Muslim diterangkan, dari Hudzaifah, dia berkata, "Rasulullah SAW telah

mendirikan pada kami sebuah maqam yang beliau tidaklah meninggalkan sesuatu

yang ada dimaqam itu sampai datangnya hari kiamat. Jika beliau menceritakannya

maka akan hapal Orang yang menghapalkannya dan akan lupa Orang yang

melupakannya."
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Dijelaskan dalam Al Musnad dan Al Thabrani, Abu Dzarr ra berkata, “Kami telah

meninggalkan Rasulullah SAW dan tidaklah burung menggerakkan sayapnya kecuali

kami mengingat ilmu bersama beliau.”

Dalam Al Mirqah diterangkan, beliau memberi tahu mereka perkara yang telah lalu,

yaitu dari ceritanya orang-orang awal sebelum kalian, dan perkara yang akan ada

setelah kalian, artinya cerita orang-orang akhir dunia, dan keadaan semuanya diakhir

perkaranya.

Dalam Al Zarqani ‘Ala Al Mawahib diterangkan, Imam Al Qasthalani berkata, “Telah

masyhur dan tersebar perkara beliau SAW diantara para sahabat akan bisa

melihatnya beliau pada hal-hal yang ghaib.”

Al Allamah Al Zarqani berkata, “Hadits-hadits sudah mutawattir dan maknanya telah

sepakat akan bisa melihatnya beliau pada yang ghaib.”

Dalam Al Shawi diterangkan, yang benar adalah sesungguhnya Nabi kita SAW tidak

akan keluar dari dunia ini hingga Dia memperlihatkan kepada beliau kelima perkara itu

namun beliau disuruh untuk menyembunyikannya.”

Dalam Tafsir Al Ahmadi dijelaskan, dan bagi kita untuk mengatakan bahwa ilmu

tentang kelima perkara itu meskipun tidak akan memilikinya kecuali Allah, namun

boleh jika Dia mengajarkannya kepada orang yang Dia kehendaki, yaitu dari orang

yang Dia cintai dan para wali-Nya dengan qarinah firman-Nya,

ٌ
ر

ْ
َخبِيـ

ٌ
م

ْ
ي
ِ
َعل

َ
اهللا اِنَّ

“Sesungguhnya Allah ta’ala maha mengetahui lagi maha mengenal.” (QS. Luqman,

34)

Dengan menjadikan lafal khabiir bermakna al mukhbir (: yang memberi berita).”

Syeikh Abdul Qadir Al Jailani dalam Al Fath Al Rabbani berkata, “Dan ketika seorang

wali quthub bisa mengetahui amalnya penghuni dunia, bagian-bagian mereka, ta’wilan

perkara mereka, bisa melihat gudangnya rahasia dan tidak samar bagi mereka

sesuatu di dunia, yaitu dari kebaikan dan kejelekan, karena dia adalah satu-satunya

orang yang dipercaya oleh Sang Penguasa, pengganti para nabi dan Rasul-Nya dan

kepercayaan kerajaan.” Maka itu adalah keadaan wali quthub dizamannya.

Dalam Al Fuyudl Al Haramain dijelaskan, telah dianugerahkan kepadaku dari

langkah beliau SAW cara naiknya seorang hamba dari tempatnya ketempat yang suci

sehingga akan menjadi jelas baginya segala sesuatu, seperti yang telah diceritakan

dalam kisah mi’raj.

Kemudian ditempat yang lain dia berkata, “Orang arif akan tertarik kedaerah

kebenaran sehingga dia akan menjadi berada disisi Allah, lalu akan menjadi jelas

baginya segala sesuatu, seperti yang telah dijelaskan oleh Maulana Syeikh Abdul Aziz

dalam Tafsir Azizi.”

Adapun ilmu ghaib yang dzati, maka terkhusus milik Allah ta’ala, seperti dalam firman
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Nya,

* 8 su. S -: :u sae :

“Dan pada sisi Allah-lah kunci-kunci semua yang ghaib, tidak ada yang

mengetahuinya kecuali Dia sendiri." (QS. Al An'am, 59)

du : : J: , : - lais : A : sate : J: ; ji

"Katakanlah, "Aku tidak mengatakan kepadamu bahwa perbendaharaan Allah ada

padaku, dan tidak (pula) aku mengetahui yang ghaib dan tidak (pula) aku mengatakan

kepadamu bahwa aku seorang malaikat." (QS. Al An'am, 50)

: - : 3 e:-9 -- ia - :

"Dan sekiranya aku mengetahui yang ghaib, tentulah aku menginginkan kebajikan

sebanyak-banyaknya dan aku tidak akan tertimpa kemudharatan." (QS. Al A'raf, 188)

AS -: 2,8 es- 3 : SJ:

"Katakanlah, “Tidak seorangpun dilangit dan dibumi yang mengetahui perkara yang

ghaib kecuali Allah." (QS. An Naml, 65)

au-SS : 2 -43 - 4 J: 3 eu.J le 3.ue & Q!

"Sesungguhnya Allah, hanya pada sisinya sajalah pengetahuan tentang hari kiamat,

dan Dia-lah yang menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada didalam

rahim." (QS. Luqman, 34)

Adapun ilmu ghaib yang itho'i, maka sudah tetap seperti yang sudah dijelaskan

didepan.

Pengarang Al Hawi berkata setelah ayat ini,

ta-; Suseu- usi

"Mereka menanyakan kepadamu tentang hari kiamat, "Bilakah terjadinya." (QS. A.

A'raf, 187)

“Perkara yang wajib dimani adalah Rasulullah SAW tidak akan berpindah dari dunia

hingga Allah ta'ala memperlihatkan kepada beliau semua yang ghaib yang akan terjadi

didunia dan akhirat, sehingga beliau mengetahuinya seperti halnya perkara itu adalah

sebuah keyakinan yang mantap, berdasarkan hadits yang telah datang,

sa : : -se: au jiu -e,

"Dunia diangkat kepadaku lalu aku melihatnya seperti aku melihat telapak tanganku

ini."

Dan telah datang hadits yang menjelaskan bahwa beliau telah melihat surga dan

segala isinya, neraka dan segala isinya dan yang lainnya, yang hadits-hadits tersebut

telah mutawatir, namun beliau diperintahkan untuk menyembunyikan sebagiannya.

C 2013 www.piss-ktb.com



542 PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB

4.52

(Al Shawi jilid 2).

Al Shawi berkata setelah ayat dibawah ini,

: - : 3 e:-9 -- ia - :

"Dan sekiranya aku mengetahui yang ghaib, tentulah aku menginginkan kebajikan

sebanyak-banyaknya dan aku tidak akan tertimpa kemudharatan." (QS. Al A'raf, 188)

“Jika kalian mengatakan bahwa itu adalah musykil beserta telah terdahulu kalau beliau

mengetahui semua keghaiban dunia dan akhirat, maka jawabannya adalah beliau

mberkata seperti itu untuk bertawadlu' atau ilmunya beliau pada yang ghaib adalah

ilmu dari segi keghaiban-keghaiban itu dipastikan kepada beliau untuk mengira

ngirakan sesuatu yang telah dipastikan oleh Allah terjadinya. Sehingga maknanya

juga, seandainya ada padaku ilmu yang hakiki, yaitu dengan aku memastikan pada

apa yang aku inginkan terjadinya, maka pasti aku akan memperbanyak kebajikan."

Al Nawawi dalam syarahnya berkata, “Tidaklah mulia kedudukan Nabi SAW kecuali

ilmu tentang ruh. Bagaimana bisa, padahal beliau diberi ilmu tentang orang-orang awal

dan akhir, dan dalam ayat tidak ada petunjuk kalau beliau mengetahuinya. Hakam

eLChudrie].

0510. AQIDAH (ORANG TUA ROSULLAH SAW BUKAN KAFIR)

PERTANYAAN :

Pria Tangguh Sedikit Cengeng

Benarkah orang tua rosulullah kafir ? Kalau tidak kafir apa hukumnya orang yang

mengatakan orang tua rosul kafir ? Mohon pengkinclongannya,

JAWABAN :

Mumu Bsa

Firman Allah SWT :

“dan Kami tidak akan meng'azab sebelum Kami mengutus seorang rasul."

Kedua orang tua Nabi wafat pada masa fatroh (kekosongan dari seorang Nabi/Rosul).

Berarti keduanya dinyatakan selamat (ini jawaban paling aman).

Korban Perang

Dalil golongan yang menyatakan orang tua Nabi masuk neraka adalah hadits riwayat

Imam Muslim dari Hammad :

yu J' Jú13 Jl 9! Jui Su-3 Jáš ué yu J' Juá Jl 3: AU J: Jú 923 Ji

Bahwasanya seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah “Ya, Rasulullah, dimana

keberadaan ayahku ?, Rasulullah menjawab : " dia di neraka" , maka ketika orang
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tersebut hendak beranjak, rasulullah memanggilnya seraya berkata " sesungguhnya

ayahku dan ayahmu di neraka".

Imam Suyuthi menerangkan bahwa Hammad perowi hadits di atas diragukan oleh

para ahli hadits dan hanya diriwayatkan oleh Imam Muslim. Padahal banyak riwayat

lain yang lebih kuat darinya seperti riwayat Ma'mar dari Anas, al-Baihaqi dari Sa’ad

bin Abi Waqosh :

“yuu : J- AS : -); at- Jé & Gie Jé 4 : Ju e & 4 J;-9 Ju : S'

Sesungguhnya Arobi berkata kepada Rasulullah SAW " dimana ayahku ?, Rasulullah

SAW menjawab : " dia di neraka", si A'robi pun bertanya kembali" dimana AyahMu ?,

Rasulullah pun menawab “ sekiranya kamu melewati kuburan orang kafir, maka

berilah kabar gembira dengan neraka"

Riwayat di atas tanpa menyebutkan ayah Nabi di neraka.

Ma'mar dan Baihaqi disepakati oleh ahli hadits lebih kuat dari Hammad, sehingga

riwayat Ma'mar dan Baihaqiharus didahulukan dari riwayat Hammad.

Dalil mereka yang lain hadits yang berbunyi:

s:J , -!

Demi Allah, bagaimana keadaan orang tuaku ?

Kemudian turun ayat yang berbunyi:

{- - 3 Ju-i: : : 3-lu Su-3 : }

Sesungguhnya Kami telah mengutusmu (Muhammad) dengan kebenaran; sebagai

pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, dan kamu tidak akan diminta

(pertanggungan jawab) tentang penghuni-penghuni neraka.

Jawaban :

Ayat itu tidak tepat untuk kedua orang tua Nabi karena ayat sebelum dan sesudahnya

berkaitan dengan ahlul kitab, yaitu :

9:u sq : - sa: :: - : : :J: : :

Hai Bani Israil, ingatlah akan nikmat-Ku yang telah Aku anugerahkan kepadamu, dan

penuhilah janjimu kepada-Ku, niscaya Aku penuhi janji-Ku kepadamu, dan hanya

kepada-Ku-lah kamu harus takut (tunduk) (Q.S. Albaqarah : 40)

sampai ayat 129

-ju ses. Jes Ju : - Jewel ru ule A Ju: uk & re, e :

Semua ayat-ayat itu menceritakan ahli kitab (yahudi).

Bantahan di atas juga diperkuat dengan firman Allah SWT :
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S:- - - :u:

“dan Kami tidak akan meng'azab sebelum Kami mengutus seorang rasul."

Kedua orang tua Nabi wafat pada masa fatroh (kekosongan dari seorang Nabi/Rosul).

Berarti keduanya dinyatakan selamat.

Imam Fakhrurrozi menyatakan bahwa semua orang tua para Nabi muslim. Dengan

dasar berikut :

Al-Qur'an surat As-Syu'ara : 218-219 :

9- 2 ul: : -4, sa

Yang melihat kamu ketika kamu berdiri (untuk sembahyang), dan (melihat pula)

perobahan gerak badanmu di antara orang-orang yang sujud.

Sebagian ulama mentafsiri ayat di atas bahwa cahaya Nabi berpindah dari orang yang

ahli sujud (muslim) ke orang yang ahli sujud lainnya.

Adapun Azar yang secara jelas mati kafir, sebagian ulama menyatakan bukanlah

bapak Nabi Ibrohim yang sebenarnya tetapi dia adalah bapak asuhNya dan juga

pamanNya.

Hadits Nabi SAW :

-lau rey Jeau -- c. Jal J3 - ) 4 J- Je)

“ aku (Muhammad SAW) selalu berpindah dari Sulbi-Sulbi laki-laki yang suci menuju

rahim-rahim perempuan yang suci pula"

Jelas sekali Rasulullah SAW menyatakan bahwa kakek dan nenek moyang beliau

adalah orang-orang yang suci bukan orang-orang musyrik karena mereka dinyatakan

najis dalam Al-Qur'an. Allah SWT berfirman :

g-9: - ; 9: : :

“Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya orang-orang yang musyrik itu najis"

Nama ayah Nabi Abdullah, cukup membuktikan bahwa beliau beriman kepada Allah

bukan penyembah berhala.

Jika anda ingin mengetahui lebih banyak, maka bacalah kitab Masaliku al-hunafa f

Waalidai al-Musthafa" karangan Imam Suyuthi.

>> Mbah Jenggot

Salah satu syubhat yang ditujukan kepada kaum Ahlussunnah adalah tentang apakah

kedua orang tua Rasulallah muslim. Menurut mereka, tidak ada dasar hadits yang

dapat dipertanggungjawabkan, termasuk salah satunya adalah hadits:

: 3; 9u : 9: : e e : ass - 4 J;-3 e : -ju se4 e5 - 3°

s: si4 -i- : - Jus 4 elis : : , : A se :9: ; -s. J
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J: ; 4 s: e -u

"Dari Aisyah rda, ia berkata: Rasulalah bersama-sama kami melaksanakan haji

wada. Saat lewat di Aqabah Hajun bersamaku beliau menangis sedih dan susah,

kemudian beliau turun dan tinggal beberapa lama, kemudian kembali kepadaku dalam

keadaan gambira dan tersenyum, lalu aku katakan kepadanya dan beliau menjawab:

"Aku pergi ke makam ibuku, lalu aku minta supaya Allah menghidupkannya kemudian

ibuku beriman kepadaku dan Allah mengmbalikannya lagi."

Hadits ini adalah dhaif menurut Imam as-Suyuthi serta diriwayatkan oleh Ibnu Syahin

dalam an-Nasikh wa al-Mansukh,[1] meskipun oleh Ibnul Jauzi dikatakan maudhu’.

Al-Ajhuri mengatakan bahwa yang benar hadits masyhur tentang dihidupkannya

kembali kedua orang tua Rasulallah adalah termasuk hadits dha’if dan bukan maudhu’

ataupun shahih, sebagaimana ditegaskan oleh Ibnu Syahin, Ibnu Asakir, as-Suhaili

dan Ibnu Nashir.|2|

Al-Habib Abdullah Ba-Alawi dalam Is'ad ar-Rafiq syarah kitab Sullam at-Taufiq,

mengatakan, “Yang haq (pendapat yang benar untuk di ikuti) sebagaimana yang di

tahqiq-kan oleh Imam Fakhruddin ar-Razi, al-Hafizh Ibnu Hajar al-ASqalani, al-Hafizh

as-Suyuthi dan lain-lain bahwa ayahanda (atau ayah leluhur) Rasulallah tidak ada

yang berstatus kafir, hal itu adalah sebagai bentuk penghormatan terhadap

kedudukan nubuwwah, begitu juga dengan ibunda (atau ibu leluhur) beliau. Seperti

halnya leluhur Rasulallah yang semuanya tidak ada yang kafir begitu juga leluhur para

Nabi-Nabi lain. Adapun Azar yang di kenal sebagai ayahanda Nabi Ibrahim,

sebenarnya adalah bukan ayah tapi paman sebagaimana pendapat para ulama kita".

Menurut al-Bajuri dan Hasan al-Adawi[3| bahwa hadits tersebut shahih menurut ahli

hakikat, sebagaimana tertuang dalam syair-syair mereka:

syui: - ) -su-i sāxa J: : -->Ji : Jur, 3.ua 4: 4 : 4: : ul Si :

se :-j & Ca-al 3: 9u-ji at: u: 3-2

Aku meyakini bahwa ayah dan ibu Nabi dihidupkan kembali oleh Allah Yang Maha

Pencipta dan Maha Mulia.

Hingga mereka berdua bersyahadat akan kebenaran risalah yang benar, maka itu

adalah suatu kehormatan bagi Rasulallah. Hadits tentang ini dan yang mengatakan

dhaif adalah orang yang dha’if sendiri dan tidak tahu hakikat sebenarnya.

Asy-Sya'rani mengatakan, bahwa Imam as-Suyuthi banyak menulis kitab yang

berkenaan dengan status orang tua Nabi yang selamat dari siksa Neraka, termasuk

satu risalah yang ditulis dalam al-Hawi lil Fatawi. Dan di antara yang menyutujui hadits

tersebut (tidak maudhu seperti penilaian al-Hafizh Ibnul Jauzi), adalah: al-Khathib al

Baghdadi, Ibnu Asakir, Ibnu Syahin, as-Suhaili, al-Qurthubi, ath-Thabari, Ibnu

Munayyir, Ibnu Nashiruddin, Ibnu Sayyid an-Nas dan ash-Shafadi.|4|

Kemudian akhir dari kesimpulan pendapat-pendapat ulama dalam lingkungan
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Ahlussunah adalah: orang tua Nabi Muhammad termasuk orang-orang yang selamat

dari Neraka, dengan alasan:

1. Hadits di atas dapat diterima, karena meskipun dhaif secara ilmu

riwayat atau musthalah tapi shahih secara kasyf Adapun penilaian

maudhu. Ibnul Jauzi tidak dibenarkan ulama.

2. Termasuk ahli fatrah (masa kekosongan utusan yang menyampaikan

risalah) sebagai mana sabda Allah:

S:- - - - &u:

"Aku tidak akan menyiksa sampai Aku mengutus seorang rasul."

Dan ahlu fatrah tidak akan disiksa dalam Neraka. Hal itulah yang disepakati ulama

ulama Asy'ariyyah baik dari kalangan ahli ushul Syafi'iyyah, Malikiyah dan ulama

ulama ahli fiqh.[5

1. Semua ayah, ibu dan kakek-kakek Nabi dihukumi iman tidak kufur

sebagaimana dalil Q.S. asy-Syu'ara : 219 dalam salah satu pentafsiran

ulama tafsir:

&-u.J. J. dua:

"Nur Muhammad selalu berpindah-pindah dari orang-orang yang ahli sujud."

dan hadits Nabi (mutawatir).

etsy -> , atau --si & Ji Ji,

"Aku selalu dipindah-pindahkan dari tulang rusuk yang suci ke rahi-rahim yang

bersih."6

Sedangkan mengenai pernyataan Ibnu Taimiyyah dan Ibnu Dihyah bahwa kejadian

menghidupkan orang tua Nabi bertentangan dengan Al-Qur'an, Hadits dan jma'

adalah pernyataan tidak tepat. Sebab, selain sangat mungkin terjadi baik secara

syara' maupun akal, menghidupkan orang tua Nabi termasuk karamah dan

kekhususan (bagi Rasulallah) dan tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan jma'.

Adapun keterangan bahwa iman tidak berfaidah setelah ajal menjemput itu jika bukan

satu ke-khususan.[7]

Lalu bagaimana dengan larangan Allah terhadap istighfar Nabi untuk ibunya?

Jawabnya, sebagaimana dikatakan Muhammad Ba 'Athiyyah sebagai berikut:

1. Istighfar tersebut dilakukan sebelum ibundanya dihidupkan dan beriman

kepada Rasulallah.

2. Adanya maslahat yang harus mengakhirkan istighfar Rasulallah sampai

waktu yang diizinkan.[8]

Sedangkan menanggapi hadits riwayat Muslim tentang perkataan Nabi saat menjawab

pertanyaan salah satu shahabat. "Ayahku dan ayahmu di Neraka" seperti yang juga
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disampaikan al-Albani maka harus ada pen-ta'Wil-an, dan di antara pentawilannya

adalah:

1. Yang dimaksudkan dengan kata "ab" dalam hadits tersebut adalah

paman sebagaimana budaya Arab yang memanggil pamannya dengan

"abu". Dan hal itu yang terjadi pula pada Azar paman Nabi Ibrahim.

2. Asbabul Wurud hadits (asal-muasal diucapkan hadits) tersebut sebelum

turun ayat ke 15 Surat al-Isra'.[9

3. Hadits riwayat Muslim tersebut adalah hadits ahad (lawan dari hadits

mutawatir), dan hadits ahad yang dalalah-nya zhanni (hasil dari hadits

ahad yang hanya penyangkaan kuat saja dan tidak pasti) tidak bisa

menentang dalil qath’i (QS. al-Isra' 15)[10

Ulama ahli tahqiq (teliti dengan dalil) mengatakan bahwa seyogianya tidak

membicarakan masalah ini kecuali dengan adab dan masalah ini juga bukan masalah

i’tiqad yang berdosa jika tidak mengetahuinya. Sedangkan menjaga mulut itu lebih

baik dan lebih selamat, lebih-lebih dalam masalah yang berkaitan dengan kekurangan

kekurangan.[11]

Al-Qadhi Ibnu Arabi al-Maliki, seorang ahli fiqih dan hadits dari kalangan Malikiyyah,

ketika ditanya tentang seseorang yang mengatakan bahwa ayahhanda Nabi masuk

Neraka, beliau menjawab: "Orang tersebut dilaknat karena Allah berfirman (QS. al

Ahzab: 57):

:: , 4 :4: 4 : 3: 3

“Sesungguhnya orang-orang yang menyakiti Allah dan rasul-Nya dilaknat oleh

Allah di dunia dan akhirat."[12|

As-Suhaili setelah meriwayatkan hadits al-Hakim dari Ibnu Mas'ud (dan dikatakan

shahih olehnya):

ss-ji

“Rasulallah ditanya tentang ayahanda dan ibunda beliau, beliau menjawab:

“Sesuatu yang aku minta kepada Tuhanku untuk kedua orang tuaku, Allah

memberikannya kepadaku untuk kedua orang tuaku, dan aku yang akan

mengurus mereka saat dalam maqam mahmud Isyafaat]."

hadits riwayat al-Hakim tersebut memberikan sebuah isyarat bahwa Rasulallah

memberikan syafaatnya kepada orang tua beliau supaya keduanya ditolong ketika

terjadi goncangan yang tejadi saat Hari Kiamat.[13|

Kesimpulannya, hukum hadits tentang dihidupkannya kembali orang tua Nabi masih

diperselisihkan ulama. Dan pendapat yang diyakini mayoritas ulama Ahlussunnah

adalah hadits tersebut dhaif secara riwayat dan bukan maudhu’. Sehingga alangkah
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lebih bijaknya andai pengkritik dapat mendudukkan perselisihan tersebut dengan arif

dan bijaksana bukan malah terkesan memandang sebelah mata terhadap ulama

ulama yang berpendapat bahwa penghidupan kembali orang tua Nabi adalah benar

adanya.

Kemudian menjawab musykil Ibnul Jauzi yang menilai hadits di atas adalah maudhu’,

karena Ibunda Rasulallah dimakamkan di Abwa’ bukan Hajun, adalah sebagaimana

pernyataan Syaikh Hasan al-Adawi yang menukil ucapan sebagian huffazh hadits

(sebagai pengumpulan riwayat hadits yang menerangkan bahwa ibu Rasulallah

dimakamkan di Abwa’ dan riwayat lain menyatakan dimakamkan di Hajun),

bahwasannya yang dimaksudkan adalah kemungkinan pemakaman Ibunda Rasulallah

dipindahkan dari Abwa’ ke Hajun.[14]

Menurut Sayyid Alawi Abbas al-Maliki, mengenai di mana sebenarnya Ibunda

Rasulallah wafat dan di semayamkan, terdapat bebarapa pendapat. Ada yang

mengatakan wafat di Abwa' (sebuah tempat antara Mekkah dan Madinah) dan di

makamkan disana, ada pula yang mengatakan wafat di Mekkah dan dimakamkan

disana, atau tepatnya di Hajun dan ada yang mengatakan di makamkan di Dar Rabi'ah

di Ma'la.

Dalam syarah al-Mawahib al-Laduniyyah di katakan bahwa pendapat pertama adalah

pendapat yang masyhur. Dan pendapat ini di sampaikan oleh Ibnu Ishaq, al-Iraqi dan

al-Hafizh Ibnu Hajar. Sedangkan menurut pengarang kitab Tarikh al-Khamis, ada

kesempatan untuk mengumpulkan dua pendapat berbeda di atas bahwasannya

Ibunda Rasulallah pertama kali di makamkan di Abwa' dan kemudian di pindahkan ke

Mekkah (Hajun) dan di semayamkan disana. Pendapat ini selain senada dengan

Syaikh Hasan al-Adawi di atas juga di nilai sangat bagus oleh Sayyid Alawi sendiri[15].

=================================

[1]Ad-Duraral-Muntatsirah (pinggir Fatawi Haditsiyah) hlm. 234.

[2] Hasyiyah Syarah al-Baiquniyyah hlm. 44.

[3]Tuhfah al-Murid hlm. 19, an-Nafahat asy-Syadziliyyah hlm. 51.

[4]Al-Yawaqit wal Jawahir 2/57.

[5]An-Nafahat asy-Syadziliyah hlm. 51-52.

[6] Mujaz al-Kalam Muhammad Ba ‘Athiyah hlm. 37.

[7] Ibid. hlm. 45.

[8]Mujazal-Kalam hlm. 45.

[9]Ibid. hlm.46

[10] Tuhfah al-Murid hlm. 19.

[11] Mujaz al-Kalam hlm.40.

[12]Ibid.

[13]Al-Yawaqit wa al-Jawahir juz 2hlm. 57, Mujaz al-Kalam hlm.40-41.

[14]An-Nafahat asy-Syadziliyyah hlm.50.

[15] Majmu' Fatawiwa Rasail hal. 165
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5 THAHARAH

Bab ini berisi dokumen tanya jawab dan diskusi tentang thaharah (bersuci).

5. 1 WUDHU

Bab ini berisi dokumen tanya jawab dan diskusi tentang wudhu.

5.1.1 0179. Wudhu Dan Mandi Menggunakan Air Hangat

PERTANYAAN :

Norma Aziz

Assalaamualaikum, Gimana nih hukumnya bersuci( mandi besar dan wudlu)

menggunakan air hangat ?

JAWABAN

Masaji Antoro

Waalaikumsalam, Kalangan Malikiyyah dan Syafi'iyyah memilih tidak makruhnya

memakai air yang dihangatkan memakai nyala api (direbus) karena tidak adanya dalil

nash yang melarangnya, namun dimakruhkan memakai air yang terlalu dingin dan

terlalu hangat. Imam Mujahid memakruhkannya:

Nihaayah almuhtaaj|/71

yulu -J suli 2,5 ji use- 3° :-s

Hilyah al-Ulamaa I/59

: '. 9 - 3 : : . . . . . . . . 2- . 2 6 6 3 i. : 1. 42 ... . 3 : 3 2 %

14 - ass; -usus ke : exiraa' ju-l : S yuu :-ji suji Si A :ul: :Juli -s:

: : :a: Jè ëls iala -- - 383 :: evel : wait : .

al-Mausuu'ah alFiqhiyyah 39/364
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5.1.2 0084. Urutan Sunnah Dalam Berwudlu

Oleh AghitsNy Robby

a. Sebelum Membasuh Wajah

1. Memeriksa anggota wudlunya dari sesuatu yang bisa merubah warna, rasa atau

bau air dan dari sesuatu yang bisa mencegah sampainya air ke kulit

2. Yakin bahwa airnya adalah air mutlak(suci mensucikan)

3. Menghadap kiblat (jika tak bisa maka niatkan ingin melakukannya)

4. Duduk (jika tak memungkinkan maka niatkan ingin melakukannya)

5. Tidak berbicara kecuali perlu selama berwudlu

6. Bersiwak

7. Melafadzkan niat sunah wudlu

8. Tak menggunakan air secara berlebihan (“setiap tetesan akan dipertanggung

jawabkan”)

9. Niat di hati mengerjakan sunah wudlu lalu membaca ta’awudz, basmalah dan

syahadat sambil membasuh 2 telapak tangan

10. Berkumur dengan sungguh-sungguh (kecuali saat puasa) & menghirup air ke

hidung (minimal sampainya air ke mulut atau hidung) bersamaan 3x sambil mengingat

dosa-dosa lisannya

11. Membuang air kumuran ke kirinya

12. Mengeluarkan air dari hidung dengan tangan kiri 3x sambil mengingat dosa-dosa

hidung

13. Melafadzkan niat fardlu wudlu

14. Mengambil air dengan ke 2 tangannya

b. Ketika Membasuh Wajah

15. Memulai dari wajah bagian atas sambil niat fardlu wudlu lalu mengingat dosa-dosa

wajahnya & matanya

16. Memperhatikan 2 ujung matanya dengan jari telunjuk(jika ada beleknya maka

wajib)

17. Mengusap 2 telinganya (masih dg air yg sama,bukan air baru)
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18. Melebihkan basuhan dari batasan wajah اطالة)) الغرة

19. Menyela-nyela jenggot yang tebal dengan air yang baru dari bagian bawah (dg air

yg baru)

20. Membasuh wajah 3x

c. Ketika Membasuh 2 Tangan

21. Membasuh tangan dimulai dari 2 jari-jarinya

22. Menggerak-gerikkan cincinnya (jika air tidak bisa sampai ke kulit kecuali dengan di

gerakkan maka wajib menggerakkannya)

23. Mendahulukan yang kanan dan membasuhnya sampai ketiak(afdlol) atau minimal

melewati sikut اطالة)) 3xالتحجيل sambil mengingat dosa-dosa tangannya

24. Melakukan hal yang sama pada tangan kiri

25. Menyela-nyala jari-jarinya

d. Ketika Mengusap kepala

26. Mengambil air dengan 2 tangannya

27. Meletakan 2 ibu jarinya pada 2 pelipisnnya, menempelkan 2 ujung telunjuknya

satu sama lain, lalu memutarnya kebelakang dan mengembalikan lagi ke depan jika

rambutnya bisa kembali (jika tak bisa kembali karena rambutnya terlalu panjang/

pendek maka tidak dikembalikan kedepan) lalu langsung mengusap telinga 3x(dg air

yg sama) sambil mengingat dosa-dosa pikiran dan rambutnya

e. Setelah Mengusap Kepala

28. Mengusap telinga 3x sambil mengingat dosa-dosatelinganya

29. Mengusap leher dengan tangan kanan

f. Ketika Membasuh Kaki

30. Mendahulukan yang kanan

31. Mulai dari jari-jari dan menyela-nyelanya dari kelingking sampai ibu jari dengan jari

kelingking tangan kiri dari bagian bawah

32. Membasuhnya sampai lutut (afdlol)atau minimal sampai tengah betis اطالة) (التحجيل

3x sambil mengingat dosa-dosa kakinya
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33. Melakukan hal yang sama pada kaki kiri hanyasaja menyela-nyelanya dari ibu jari

sampai kelingking

g. Setelah Selesai Dari Wudlu

34. Meminum air sisa wudlunya walaupun sedikit, karena ada hadits yang menyatakan

hal ini merupakan obat segala penyakit

35. Berdo'a setelah wudlu sambil menghadap kiblat, melihat ke atas(langit) dan

mengangkat 2 tangannya sampai kira-kira terlihat 2 ketiaknya

36. MembaCa Surah al-Q00r 3X

37. Tidak mengelap air wudlunya

38. Sholat sunah wudlu atau sholat sunah yang lain sebelum air wudlu yang ada di

badannya kering

5.1.3 0093. Aurot Yang Terpotong Masihkah Aurat Dan Membatalkan Wudhu ?

PERTANYAAN :

Edy Humaidi

Tanya Pak Ustadz...Aurat yg telah terpisah dari tubuh apa masih dinamakan aurat?

...misal: 1.rambut wanita yg rontok. 2. Alat Kelamin korban mutilasi...( apakah

menyentuhnya membatalkan wudhu ?) trimakasih sbelumnya...

JAWABAN :

Masaji Antoro

Kalau sekira alat kelamin korban mutilasi tersebut masih layak disebut sebagai alat

kelamin masih tetap membatalkan wudhu, Syarh sulam attawfiq hal 21:

& 4-3. 9 SE -S : - ulis< Ju-Ji 5, Ji : , wis -S 3-al Ju-Ji :U & J-s

Jis as a: S di LS - u: , : , :- 3>: 3la 3 :U Ji J:

Kemutlakan penjabaran Mushannif (pengarang kitab-tentang batalnya menyentuh alat

kelamin) mencakup pada dzakar (alat kelamin jantan) yang terputus (juga dihukumi

membatalkan wudhu) bila masih layak disebut dzakar, sehingga dapat disimpulkan

apabila ada dzakar terputus dan tercacah hingga tidak layak untuk disebut dzakar

maka tidak membatalkan wudhu begitu juga dengan farji (alat kelamin wanita).

[Nihaayah alMuhtaajI/119-120].

Kalau “wulu kempungnya" masih mempel pada pemiliknya ya aurat kang, tapi kalau
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sudah dikemas dalam plastik ya lain lagi, kecuali kalau njenengan masih deg-deg serr

nglihatnya.

° 4-si A- 3-1. Ja 3>u --> -u! 3-euil

& 2,4 -Ju- :) : -> 4. :

L: - 45 ° La: di us-ei 94 9u su - : -

J-l es. Jail : , - , & Jadi rue --ei 94 5,- 9 Ju-Ji - - -

5i, J

-,- : --ei 94 -S & Qual - Jl ,a : -

KAIDAH YANG KE 18 : HAL YANG LANGKA APA DI SAMAKAN DENGAN JEN|S

ASLINYA ?

Di dalamnya terdapat beberapa pengecualian yang pendapat ulama yang paling di

unggulkan pun berbeda-beda dalam berbagai masalah bagian agama diantaranya :

- Terdapat dua pendapat dalam masalah memegang dzakar yang terputus pendapat

yang paling shahih membatalkan wudhu karena meskipun terputus masih dinamakan

dzakar

- Terdapat dua pendapat dalam masalah menyentuh anggauta tubuh wanita ajnabiyah

(bukan mahram) yang terputus pendapat yang paling shahih tidak membatalkan

wudhu karena batasan 'menyentuh' yang membatalkan bila yang di sentuh seorang

wanita (sedang anggauta yang terputus bukan dinamakan wanita)

- Terdapat dua pendapat dalam masalah melihat anggauta badan wanita ajnabiyah

(bukan mahram) yang terputus pendapat yang paling shahih menghukumi haram

sedang pendapat tandingannya adalah tidak haram karena tidak mungkin lagi terjadi

fitnah. [Asybahwa annadhooir I/330].

4 - 3 3 , : 6 : 4.2.2 : 6 • '..? - 12 - 1. 6.2 ... . . . 2 3% - * .1 :: . 2 :

S Quji sal SS : Su-Ji 4>: : ex: ;au 36313 - : 233 & 23 Ja: S di : :

&-l le Giel; 2: & 963 S - 23 Ja:

"Semestinya hukum menyentuh anggauta yang terputus tidak membatalkan wudhu

baik yang menyentuh ataupun yang di sentuh meskipun jelas dan terbuka (tanpa

penghalang) keculi bila yang di sentuh adalah farji (kelamin wanita) yang terputus dan

masih layak disebutfarji". [Tuhfah alMuhtaajVI/310 ].

- A.J. A.J a;- 44-ai vs Jr., ule -3 e-i, , ,-J Aeus SJE9-an. A.J. A.J 3: S u :

C 2013 www.piss-ktb.com



THAHARAH 555

-S le Jua:

5.u-Ji: , -!> 4.945J-, -e 4&s 4,3-2. 5, J 9 Ju-Ji : - 9 - Su- au) Jes S.J.:

a,- j: Ql; a;- -

FARUN (cabang bahasan). Menurut pendapat yang lebih shahih perkara yang tidak

diperbolehkan melihatnya saat masih gandeng tidak boleh pula melihatnya saat

terpisah seperti dzakar, kepala wanita, rambutnya, bulu kemaluan laki-laki dsb.

Menurut pendapat lain tidak masalah. Menurut pendapat Imam bila anggauta terputus

tersebut tidak dapat lagi terbedakan bentuknya antara anggauta pria dan wanita tidak

haram bila masih dapat dibedakan haram. [Roudhotut Thoolibiin VII/26].

es di - 3 J# 39:8 di 3 si (: :

Dan haram melihat aurat wanita (meskipun sudah terputus) dalam arti bila masih

diketahui anggauta tersebut dari seorang wanita lain (bukan mahram) bila sudah tidak

dapat diketahui maka boleh. [Syarh bahjah XIV/179].

Juga beberapa ibarah lain :

* -Al Qu: S : -- Js Jasa Ja ia i,j - 9 : A : Ju-J - Ja: S:

u: * 03 Ja: rasi APJ - JE : :ul Jé Jeus'')

lqnaa Li assyarbiiny I/63

AU -S ai.J SJ - Jl s; 9 J-a-Jé Aji wa-- Jers 4: 4. Uuels-ae "3-l.J Ge Ql:

J °3' use - & -° :3 sual - J-U 99 Ja: S : --el -al Je J-a

->> 5i, - - - Ju:8; se-J ua - Ju-J -J; se-J -: : - Jl; 3:4-J ua.

J-J Jl: ,SJ - - 4 Ju-J S.U. J. J.

Syarh alkabir II/31

(A: - - 24%e : Jaw: -- - --> uasai : (u-i 4:

Aji - ajeA:: 0: wi, sesuai dé A: - desa : : 9u-ji sa: S. 4:-seed

se: ; : Si u: : e: -Su k: : & 9 Su u: Gai us-as : -- : 9.

J- 3:

* uas sas . 2: S Cika S: : - S3.

Tuhfah alMuhtaaj|I/107
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4 - 3 3 , : 6 % : 9 - 6 4. . . 4 2 - 4, ... . . . . 2 3% - :z 1 : . . . 2 :

Juli sal SS : :u-Ji 4>: : es: ;au 36313 - : 233 & 23 Ja: S di : :

, -12 -1i :i, 6.2 ... j. . . . . .. i. . :

4-1 Al° 3lai; : ;4) 3 Jus 131 S1 &- $323 Ja:

Tuhfah alMuhtaajVI/310

A.

3 - 2. 2 : : , :

2:: --> - - - -u, Si: a- : - ; : - 3,4 -u. Si J--

9ud asli -> - 2: Sui : Si: siu

J-ui se; 2: : : --> -aldis -% *; 2: Si: : ,

4-u. 2: 8 : : - 2: : -

- 9 - 2 : -, -e

Hasyiyah bujairomiala alkhootib II/213

9: ul &:ui de A - : : , : 9-i asa: a S. 4:9udi : 2: 2:

9 Su : -- zi: : - as- : 31&i:ju ::

Hasyiyah bujairomiala alkhootib II/228

J-ie A Jasu Ju-Ji 5.0 - : 4 : 0613l si Ja: S 5, J 9 Ju-J -aa' - ->u-J

s.u : ; ; ,sual si ,ial: , -!> - Le v u , Ji Qí );: , ?-4 ( - A ) 4:

J : 4 Jail e-e 3-23 J-->

Hasyiyah bujairomi ||43

( - 9 , e,-. Ju-J - Jsse -še 2, 4 :- ( - a;- a.l. -- ses

Hasyiyah 'amiirih III/213

A Nafik Halim

Anggota badan aurot yang terpotong, Termasuk aurot yang haram dilihat.

','a è,-. J. Ju Ju-Ji u,-5J-a: Ql 4 : 5, Ji Q4 : : , e,- . e, ( ; )) 3la:

J- 9,- - - . Je: 26 J J- 1.L. •3,5: su-J Je 9,ai a,- Aju. Jr, J-3: Jur, Je
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5.1.4

1/92 -,SJ s,:.59-al

Dalam bab Nikah Aurat adalah sesuatu yg haram dilihat. Aurat perempuan adalah

semua badan sekalipun terpisah dari tubuhnya seperti rambut wanita yg di potong, mk

haram d lihat oleh orang laki2, dan Aurat orang laki2 adalah semua badan, sehingga

kalau ada bagian tubuh orang laki2 terpisah maka haram dilihat oleh wanita.

Sedangkan yg dimaksud Aurat dlm shalat adalah sesuatu yg wajib ditutupi. Busyral

Karim 1/92].

0095. Batas Usia Wanita Yang Membatalkan Wudhu

PERTANYAAN :

Nur Hupi

Assalamualaikum... Ada satu pertanyaan... batasan umur bagi wanita bukan muhrim

yang membatalkan wudlu' itu minmal berapa tahun ya,,,??? Syukron Katsiron

JAWABAN :

Mbah Jenggot

Penentuan batas membatalkannya wudlu' sebab bersentuhan kulit antara laki laki dan

wanita terjadi khilaf. Menurut qoul shohih / mu'tamad wanita atau pria yang

disentuhnya tidak ditentukan dengan usia, akan tetapi oleh urf. Sedangkan menurut

mudobilus shohih / mu'tamad hal tersebut bisa ditentukan dengan usia. Sebagaian

Ulama'ada yang berpendapat usia 7 tahun. Dan ada juga yang berpendapat usia 6

tahun.

Referensi :

1. Syarah Sullam Taufiq hal 21 (Syirkah Al Mu'awanah Bandung Indonesia)

2. Hamisy 'anatuth Tholibin juz 1 hal. 64 (Darul Fikr)

3. Kasyifatus Sajahal. 26-27 (Maktabah Al Idrus)

4. At Turmusijuz 1 hal. 309-310 (Mathba'ah Al Amiroh Asy Syarofiyah)

1 - 3-ul 3-u: *J & 21 Je 3: - - - 3:-al 23- 5°,

(9-U e-S- -u-l ,au -Ju 2,1 -& J- 5, Js a: ei (: , -) sau G

->,'J -le-M --> se-J - & : , : Ja: 9 u: (,:&) u:

us- Jes s, J. J:* es - - &, & : S : -- xi - J Jé :-ali le
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Lai. Sº - - l ºb º l os Usº 3 su Laie º e- - Ugl lº sº se - - se

& sº lº sº e º alle lºrº º S Jº; ai Jasº º º e- - l º al 3 su

si º, al raºº 5 ºre e ore raºº aº - r-o

2. ll - 64 e J, SI ed eguali sue as

(- 2, Laia S e S e lº sº se es el se S. 3, ( si, sº - º) e-b (3

si su 4 - 3 gº º si elº, e il ceº º e- lº ,sallº -; º º us , lº ºrº,

ºre il Jao - si le S - e se -º: 3 us assa - rº 9 ,º - e Jº e lº sº -

a susS - è il 43 e - e sº as Sº - Gs) ºsi º le as us - e J

º, si sº ou e la (º al sº e, lº sº) lº º,e se S e al sº e, se º

pla all ºu e US –ºs-S - - Lia S, il J 2 al -uo us si è,e se e S e lº sº,e

º-l- auali sº se -lº º se S e si lº sº».

3. 3) al 5 27-26 : Le e-l ai: S

esº , le oss oi e º isl, ossº iº- e oss oi sº - erº casº - oi leº

a e Jel 9 , lº cede il 3, Laie º la s º! aal –ºse e ssº ai Sº ,sallº - , lº

usº est - S sº - aie e - sºlº il Jay º lº sº - aie e ai 3 –sº e

e ai Sº iº : Jºe os º Jº- osº oss oi e lº sº - S º se Jay sº -

3 e º ai - oè 3, e os ; e -ºse - e ºra le zel - s ; e Jºel

ebº º,e º se lº è e Jay - º se si s - e sºlº di sab oa l e ºs

e º A e º Jº- a e- va cºl e, º e- - - - - - - -- al

-- e sº è g - º -º - o us, e º se, e º es e va a -,

sº sº - - o, iº ce º se, ºeºs Jºe - e al suº º,e º e

eas Sº -S sala , se e la usa il

4 º al 3, tali a 310 – 309 : Le J.SI -di - al

(eu sia º el-la al sºlº uſº º,e (se- S) - -e Js os o! (i, e il e ai S,

se e S - Jyº) - se il la ai S e US; e, allº º al –ºuº si 9 - -)

Lº - il Jº Jº, è sºlº lº 534 l au e Lai. Sº e lº sº - sé e - se e JS - e se

se aa J , è ºbs è o 3 ºra lº zerº º 4- 5 (ulº è,e lº) ei Jeu º sºul Jº 5, al
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saw :usu ut 2, 4 - - - aule - , , ,a: *Asi, uju le -a:

&jual : Jsia 52lé-- "sal Aale -, -l v ->,' -u, Ju :ual - &-J J-3 Jul

4 B-e Jsial s$-Je le Juli - V : 52ul 4:3 real J - & uai - as J:lu

&- :u J; ) , ali: , al 9 Js si (4: 9 J:) - Ju Ji J1 - Jaul° ->,>Ju Al s,- - 3,.

4: :ei Las Jaul° 334-J - Jeul Ge -ju J- J S J° 3 J: Ji sual Jal (;si : -

Jalai sas se-J - si(* 4:) : - -3-4 :-al: , al J:- ; : -

lés u: -> se-J - : 31 Jé Ales es.lal Jé (-, ali: wali ->>u 4:) : - - - -

8,- 9.ui u, J. Jes 4-1, 4°3 u: S1 --> S si.

5.1.5 0105. Wudhu Dengan Telanjang

PERTANYAAN :

Mansyur Elzaztrow

Assalamu'alaikum. Pertanyaan Titipan : Boleh ga kita wudlu sambil telanjang (dalam

kamar mandi). Soalnya Sekalian habis mandi junub..?

JAWABAN :

Masaji Antoro

WaalaikumSalam Wr Wb. Membuka AURAT SAAT WUDHU di kamar mandi.

MENURUT MADZHAB MALIK hukumnya MAKRUH bila tanpa ada yang melihat.

s-b e J,-.J &4 e sau; 4 : , : r9& : :ul - us'esus,& wi,

•uel 4 : --s: auan : 9&l A- 3,4 Ju-b -, -e -- :

( ,sal - S3 : 45 ) ->> : si44, 3,5G Jas 45 :u-J J: , si ( -, e : J; )

*: 8 ºl,- 34 -S: - ; : ele &ia: , : & :ul: : ele sua & rue & si.

“Kemakruhan dalam wudhu (menurut madzhab maliki):

- Memakai air berlebih

- Banyak berbicara selain dzikir

- Menambah lebih dari tiga kali dalam basuhan dan lebih sekali dalam mengusap

menurut pendapat yang kuat

- Memanjangkan basuhan anggauta wudhu
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J

- Mengusap leher

- Berwudhu ditempat yang tidak suci

- Membuka aurat

Keterangan : Jadi makruh berwudhu sambil “Membuka aurat" sepanjang tidak ada

orang yang melihatnya, tapi bila ada yang melihat aurat yang terbuka saat wudhu

tersebut selain istri dan budak wanita hukumnya menjadi haram. Hasyiyah

Addaasuuqi /104].

MENURUT KALANGAN MADZHAB SYAFI'| :

6 s . 4 z. 94 s 2 2 . . at: .a: : , : . . . . . . . . . : 6. 2 aa 9 . 2 : 2 >

& 4 S; :2 : 3, 4:53 us: ul 4: 4 : 538.0 lai. Ait sual -si : *, 3: :23 :

Jiazi :: eu-ji : Ca:u ssus : .

*i & Jadi 2 : -ul: : 98, 3 Jus

& Si gau-i :us 4: : :Sise e : -- sel es, 9: ;si&

u: u: : ? - - 39 : au-i J-

Imam Ibnu Hajar dalam Kitab AZZAWAAJIR menjelaskan : Membuka aurat di kamar

mandi tanpa ada darurat menurut Ibnu Suraqah bisa menggugurkan validitas

persaksian seseorang, seperti dalam Kitab Fatawa As-Syaasyi di sebutkan “Membuka

aurat mencederai sifat adil seseorang" begitu juga menurut Imam Alghozali dan

pengarang Kitab Al-‘Uddah. Menurut Imam Khonnathy “Memasuki kamar mandi tanpa

penutup menjadi fasik hal ini kalau menjadi kebiasaan". Sedang menurut Imam Ibnu

Burhan membuka aurat dalam keadaan sendiri (seperti dalam kamar mandi) tidak

masalah. [Az-Zawaajir'an lotiroof al-kabaair ].

Je ->,: , S: A - 9 su -4S : 3: S v Jl ali wali - 5.4 -ue Jé

<u-ali: 4-ul: : le -š-J: - Jus el -us-asJ :3 ->: 3: --J 3,-a: J'ul - :

•es 4 se-J 59-al; ré -u! 3-4 & -3l-J: - ; ; -1, 4-a-J -J 3:

--> -- usa: es aul Ji --> -ll Ou-al J->b- s!, J: : :

s:, u: Jiā- asal: -as: au); 89S: 4-J as -u! -e, as: le u-alis 59.al :

au-J 3,3a) --53 J-J

ROudhotut ThOOlibiin XI/224

4-Su l-J: au-J : --s'J: ;ušu - as: 9° :3: :-ali La axe ursi 4:

e : - ;wal u:J5-S 3-0 aM au:
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5.1.7

Ihyaa'Uluumiddin II/324

Wallaahu Alamu bis Showaabi.

0195. Menyentuh gigi, kuku dan rambut membatalkan wudhu ?

PERTANYAAN :

Walet Cihuy

Assalamualaykum waroh matullahi wabarokatuh.!! Menyentuh rambut dan kuku

perempuan bukan mahrom apakah membatalkan wudhu ?

JAWABAN :

Masaji Antoro

Waalaikumsalam warohmatullaahi wabarokaatuh. Menurut Madzhab Syafi'i

persentuhan laki-laki dan wanita dewasa yang membatalkan wudhu memang

persentuhan KULIT bukan bagian lainnya.

- - - - - lé-l ul: ) 3l ( : -3 - Ja: S:

Dan tidak membatalkan wudhu menyentuh rambut, gigi, kuku (juga tulang) karena

tidak menimbulkan kelezatan saat menyentuhnya. [MinhajalQawiim I/61 ].

Ghufron Bkl

Gak membatalkan wudhu penyentuhnya ...untuk keterangan lebih lanjut lihat "Asy

Syarq00Wiy".

0212. SENTUHAN KULIT NON MAHROM DEWASA TANPA PENGHALANG

Oleh Masaji Antoro

Assalamu 'alaikum warohmatullaahi wabaralaatuh. Al-Fiqh alMausuu'ah XVI/238

menjelaskan :

-Jiu- 9s: :es: J% - ( uju-is:ul: :ui) asasi : de se; 2: &

3) su-ji - ; }: J. J; ) ...

J- - Siu di e : 3 & 4 Ju : ; : - se$ 2: S : - Ju:

: : -ung : 3 je; (3) tese : - As: : - - J - : 4

4 - 4 : - 9 x-sus e-i).
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(3) 43 / su-Ji 3,5- .

(3) -- " Les 9- Jl: , : Ju-Jae J - - 4 - - 2 " : --e --

-->J La :-ai J1 J -e 3 , e : Ju 4: ": ak; Jes . ( al-J - 133 / 1 ) s-AM ".

Jal J-l-J - 72 /1) :\,} -a: ) .

“Termasuk hal membatalkan wudhu menurut mayoritas ulama fiqh (Malikiyyah,

Syafiiyyah dan Hanabilah) adalah persentuhan kulit antara laki-laki dan wanita tanpa

adanya penghalang berdasarkan firman Allah "Atau kamu telah menyentuh

perempuan" (QS. 4.43).

Namun menurut kalangan Hanafiyyah persentuhan kulit antara laki-laki dan wanita

meskipun secara langsung dan tanpa adanya penghalang tidak membatalkan wudhu

berdasarkan hadits riwayat dari 'Aisyah ra "Rosulullah shallallaahu 'alaihio Wasallam

mencium sebagian istrinya kemudian keluar menjalankan shalat tanpa berwudhu".

(HR. Turmudzi I/13).

Menurut kalangan Hanafiyyah maksud ayat "menyentuh perempuan" dalam surat an

Nisaa yang membatalkan diatas adalah bersenggama seperti penafsiran Ibnu Abbas

ra. (al-Ikhtiyaar Li ta'liil alMukhtaar I/10-11).

Kalau kesentuh / gak sengaja, tetap batal ya ? baik terpaksa, lupa atau tidak

disengaja, disertai syahwat atau tidak kalangan Syafi'iyyah tetap menyatakan BATAL

(-J - Ja: S $ u, si as - 9s eb : 9 | (sis : - 395) 4-b (;

No 4. Hal yang dapat membatalkan wudhu adalah pertemuan dua kulit wanita dan

wanita meskipun tanpa disertai syahwat dan meskipun salah satu dari keduanya

dipaksa atau sudah meninggal, hanya saja Wudhunya orang yang telah meninggal

tidak menjadi batal. [Hamisy 'anah at-Thoolibiin I/64].

5i, J 3i • u:> 3i ura- 3i u-3-4 J-J •: 3i •Ju- 3i ual,51 3i 33&- •: Ji J: e.US J- d,: S3

-J s3-23 Ja: S GS .u wa- si 4:) 3i 6,- 3i •9,: 3 - 3,35 si • sua: j5:

Dan tidak ada perbedaan dalam batalnya wudhu akibat persentuhan kulit antara

wanita dan pria tersebut antara disertai syahwat atau tidak, terpaksa atau lupa, atau

keberadaan lelakinya terpotong, terkebiri atau impoten kemaluannya, atau keberadaan

Wnitanya Sudah tua renta yang buruk rupanya atau Wanita penganut agama majusi
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atau lainnya, wanita merdeka atau budak, atau salah seorang dari keduanya sudah

meninggal hanya saja wudhunya orang yang telah meninggal tidak menjadi batal.

[lqnaa I/56]. Wallaahu Alamu Bis showaab

http://www.facebook.com/groups/piSS.ktb|416546481701499/

0229. Wanita haidh bolehkah berwudhu ?

PERTANYAAN :

Yan Hidayat

Assalaamu 'alaikum. Wanita yang sedang haidh bolehkah berwudhu syar'iy sebelum

tidur ?

JAWABAN :

1. Abdullah Afif

Wa'alaikumussalaam warahmatullaah wabarakaatuh. Wanita yang sedang haid tidak

disunnahkan berwudhu sebelum tidur, kecuali jika darah haidnya sudah berhenti.

Imam Nawawi dalam syarah Muslim.

: , : 2 . . . 2 : , : , si : , si, *.* - :tt. - i '-2i - & : 12 : : 1.1-'-i (t.

•g u:4- : S s323 SS : su-ill; au-U 32} -- S di Je &:: ut-ai ul:

klai: -Jée,- sia- -aa: : 2-ji -é.

"Adapun ashab kami, mereka sepakat bahwasanya tidak disunnahkan berwudhu bagi

wanita haid dan wanita nifas. Karena berwudhu tidak berpengaruh pada hadats

mereka berdua. Jika wanita haid sudah berhenti darah haidnya, maka dia seperti

orang junub. Wallaahu Alam." (Syarh an-Nawawi ala al-Muslim, 3/218). Sumber Kitab:

Syarhunnawawi 'Alaa Shahihi Muslim juz III halaman 218, cetakan ke ||| tahun 1398 H

- 1978 M/juz halaman 499/juz III halaman 218, maktabah Syamilah. Sumber Link.

http://WWWislamWeb.net/newlibrary/display b00k.php?

idfrOm=850&idtO=8588.bk nO=53&|D=147

2. Jupiter Z

audi: a-, -,-l awa sesi) - 4 ( &&s

su-is au-ji -> - xi - :& : : Ju ( Jawa sesi 4:

-Jésu usai sesu: ; vau - : ,,- & $ua - S5 - usia &

&exi sas :* wi --

"Dan bagi orang junub disunnahkan wudhu untuk makan, minum, bersenggama dan

C 2013 www.piss-ktb.com



564 PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB

tidur. Ucapan Mushannif (Imam Ibnul Wardi): (disunnahkan) Wudhu untuk makan.

Imam Nawawi berkata dalam kitab al Majmu : Karena berwudhu bisa berpengaruh

pada hadatsnya orang junub. Berbeda dengan hadatsnya wanita haid & nifas, karena

hadats keduanya tetap. Tidak sah bersuci dengan tetapnya hadats tersebut. Ini selagi

wanita tersebut dalam keadaan haid atau nifas. Jika darahnya sudah berhenti maka

keduanya menjadi seperti orang junub, keduanya disunnahkan wudhu disaat-saat

tersebut diatas." (Syarh al-Bahjah, 2/155). Sumber Kitab Syarh al Bahjah isysyaikh

Zakariya al Anshari (pengarang al Bahjah = Imam Ibnul Wardi. Pengarang syarh a

Bahjah = Syaikhul Islam Zakariya al Anshari) juz || halaman 155, maktabah syamilah.

Sumber Link: http://islamport.com/d/2/shf|1|27/1824.html

3. Masaji Antoro

o , s: - s: • . s: - s : 9 . o 3. 3 2 , 2 2. 1 :, 4 : 2 .-- it :f : s: ...2-1 - : it : 1 : 2

: ; : ; ; ; J: ; e; 329 4-a: :ua: & Jae-us 5: ; 96.9% -:u -4:

"Disunnahkan bagi orang junub, laki-laki atau perempuan, dan bagi wanita haid

setelah berhenti haidnya berwudhu karena mau tidur, makan, minum, jima dan

sebagainya untuk mengecilkan (mengurangi) hadats." (Hasyiyah Jamal, 2/96).

Sumber Kitab: Hasyiyah Jamal 'alaa Syarhil Manhajjuz halaman 166, cetakan Daar

Ihya at Turats al Arabi, Beirut / juz halaman 486 / juz II halaman 96, maktabah

Syamilah. Sumber Link. http://islamport.COmld/2/shfl1/21/1421.html (1/486). http://

islamport.com/W/shf/Web/3445/486.htm

Dalam Kitab Nihayatul Muhtaj:

se, essaid osey & Aiu ele & 4.4 - - 3 : : : es
o A 2 o : s i > .fa

3: :J Ju->ls

"Diantara perkara yang haram atas wanita haid adalah bersuci dari hadats dengan

tujuan beribadah serta mengertinya dia akan keharamannya, hal itu karena dia

TALAAUB (mempermainkan ibadah). Jika yang dikehendaki dari bersuci itu untuk

kebersihan seperti mandi haji, maka bersuci tersebut tidak dicegah." (Nihayatul

Muhtaj, 1/330). Sumber Kitab: Nihayatul Muhtaj Lil Imam Ar Ramli juz halaman 330,

maktabah Syamilah. Sumber Link: http://WWW.islamWeb.net/newlibraryl

display_book.php?flag=1&bk_no=25&lD=500

Dalam Fiqh Malikiyyah:

9u: a-, di Sige ass u: , : : - 2-ide ( - ) 2 : Ies se; 1 :

"Ucapan Mushannif (mushannif kitab Syarh Shaghier/ Syeikh Ahmad ibn Muhammad
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Ad Dardiir). Dan WUDHU untuk tidur, didalam 'AIN BAA : seperti halnya orang jubub

adalah wanita haid sesudah berhentinyya darah, tidak sebelumnya. Hal ini karena

illatnya adalah harapan agar semangat untuk mandi." (Hasyiyah ash-Shawi 'ala Syarh

ash-Shaghir, 1/300). Sumber Kitab. Hasyiyah Ash Shawi 'alaa Syarhishshaghier juz

halaman 300, maktabah Syamilah. Sumber Link. http://islamport.com/W/mlkl

Web/1738/300.htm

Dalam Kitab al Majmu’:

ui S- si ge; -sa;- - - 39 : : , : - ;u : S di 3 : si as (;

>>: a-, i;- : :->: *J-issau :-ji jual

"Cabang : Apa yang telah kami tuturkan yaitu bersucinya orang haid tidak sah, itu

adalah bersuci dalam menghilangkan hadats, baik wudhu maupun mandi. Adapun

bersuci yang sunnah karena untuk kebersihan seperti mandi untuk Ihram, Wuquf dan

melempar jumrah maka hukumnya sunnah untuk wanita haid tanpa ada khilaf." (al

Majmu’, 2/383). Sumber Kitab: Al Majmu’, Syarh al Muhadzdzab juz || halaman 383.

cetakan Maktabah lal Irsyaad Jeddah juz II halaman 349, maktabah syamilah.

Sumber Link. http://WWW.islamWeb.net/newlibrary/display_b00k.php?

flag=1&bk no=14&ID=1057

Dalam Kitab Fiqhul ibadat:

sau :-ji buah ai:J-: : ; e-j &: $ua su-il; at-i e :

& 9s: , : , : se:di J-S & : : y-es 2, 30 J-:je.

"Haram atas wanita hadi dan wanita nifas bersuci dengan niat menghilangkan hadats

atau niat beribadah, seperti mandi Jumat. Adapun bersuci yang disunnahkan untuk

kebersihan seperti mandi untuk ihram, mandi shalat ied dan sebagainya dari mandi

mandi yang masyru yang tidak membutuhkan bersuci maka tidak haram." (Fiqh al

Ibadat 'ala Madzhab asy-Syafi'i, 1/200). Sumber Kitab Fiqhul Ibaadaat 'alaa

Madzhabisysyaafi'iyyi juz halaman 200, maktabah Syamilah. Sumber Link. http://

islamlib.net/?showpage=bpage&id=12895&0=15%3A1&g=1&p=198

Dalam Fiqh al-Islaam wa adillatuh:

< . ... 4 3 2* . - 1 2 . 3-1 a s12 : - 44,1. : : : > : : i, ia - , , i.e. 2° -

*uau 343 : 421, -) J-sel AS.J.: 59uali ia : isuai : & Jasi J-ali; ta: ; ua: J-:

'. : i, : , 1 : . . . . . .i ut si

su-is 2:u-ji 5,.ji da: Lus :ulau S

"(Orang yang akan melakukan Ihram agar) mandi untuk kebersihan, atau berwudhu.

Mandi lebih utama, karena lebih sempurna kebersihannya, dan karena Nabi

'alaihishshalaatu WaSSalaam mandi untuk ihram beliau. Mandi tersebut untuk

kebersihan bukan untuk bersuci, oleh karenanya dilakukan oleh wanita haid dan
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wanita nifas." (Fiqhul Islami, 3/503). Sumber Kitab: Al Fiqhul Islaam Wa Adillatuhuu

karya Dr. Wahbah Zuhayli juz III halaman 503, maktabah syamilah.

3. Masaji Antoro

Kesimpulannya: HUKUMWUDHUWANITAHAID

· Bila wudhunya untuk menghilangkan hadats atau untuk ibadah maka haram karena

akan menimbulkan TANAAQUD (fungsi wudhu bertentangan dengan keadaannya

yang sedang hadats) dan menimbulkan TALAA'UB (mempermainkan ibadah sebab

dia tahu wudhunya tidak bisa menghilangkan hadats berupa haidnya).

· Bila wudhunya untuk menghilangkan hadats atau untuk ibadah setelah berhentinya

darah maka sunnah karena fungsinya TAQLIIL ALHADATS (meringankan dan

mengecilkan hadats) dan NASYAATH LI ALGHUSLI (Untuk merangsang segera

mandi).

· Bila wudhunya tidak untuk menghilangkan hadats/ibadah melainkan wudhu yang

tujuannya untuk 'AADAH/kebiasaan seperti Tabarrud (menyejukkan dirinya) dan

nazhoofah (kebersihan) maka sunnah karena fungsi rof'i alhadats (menghilangkan

hadats) atau taqliil alhadats (meringankan/mengecilkan hadats tidak terjad dalam

wudhu semacam ini dan tidak menimbulkan tanaaqud (fungsi wudhu bertentangan

dengan keadaannya yang sedang hadats).

Wallaahu A'lam bishshawaab. [UZ]

0282. SENTUHAN KULIT DUA JENIS BUKAN MAHROM DAN WUDHU

PERTANYAAN :

Wahab Abdul

Di madzhab syafi'i saling bersentuhan kulit dua jenis bukan mahrom <mubaasyaroh>

membatalkan wudu, sedangkan dalam thowaf hal ini bukanlah hal yang mudah

dihindari dan pasti terjadi..Bagai mana cara mencari solusinya ?

JAWABAN :

Ghufron Bkl

Ada solusi Qiil dlm madzhab syafi'i. Menurut imam Furoni dn Imam Haromain tdk btal

blatd d sngaja menrut imam Ibnu Suraij gak batal bila tdk syahwat menurut imam AL

AUZA'I g btal bla g menyntuh dg tangan baca ktab AL BAHJAH JZ 1 HLM 137-138..

Apakah itU muTLAQ APA khusus dalam thowaf? Muthlaq.

Masaji Antoro
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Memang terdapat pendapat di kalangan Syafiiyah yang menyatakan tidak

membatalkan wudhu bila persentuhan terjadi akibat tidak adanya kesengajaan, yaitu

pendapat al-Furaani dan Imam Haramain. SOLUSINYA :

>> Mengikuti pendapat diatas

>> Pindah Madzhab, namun demikian harus mengikuti segala ketentuaan yang

berlaku dalam madzhab yang diikutinya seperti syarat, rukun dan hal-hal yang

membatalkan Wudhu.

(2: 8 : ; J.S : - Si: : esuai 92; 2: S di: us ( - a;-3 : 4: :

&: :6-2: : eu: - 3 as : 2u-ji Ju 2u: : : is: A :

u: e-l° 23 suael 2: 2-a: ai: . ...a : 3 S. 2: Se-u Si: s:J :ul:

esai : saju -u. S. 2: S dice & ge:S -> j, u

Dari kalangan Syafiiyah juga terdapat beberapa pendapat:

>> Ada yang menyatakan tidak menjadi batal wudhunya orang yang disentuh

>> Ada yang menyatakan tidak membatalkan menyentuh anggauta badan yang telah

lumpuh atau anggauta tambahan

>> Ada yang menyatakan (pendapat Ibn Suraj) yang membatalkan saat terjadi

syahwat dalam persentuhan, berkata al-Hannaathy diceritakan ini adalah hokum yang

telah ditetapkan oleh Imam Syafi'i

>> Ada yang menyatakan (Pendapat al-Furaani dan Imam Haramain dan ulama-ulama

lain) persentuhan kulit tidak membatalkan kecuali bila terjadi unsure kesengajaan.

Sedang bersentuhan kulit yang membatalkan terbatas pada anggauta wudhu saja

bukan merupakan pendapat kalangan Syafi'i namun pendapat al-Auzaa'i yang juga

diceritakan menurutnya bahwa tidak membatalkan wudhu kecuali menyentuhnya

dengan tangan, inilah yang diuaraikan dalam kitab al-majmuu [ Syarh alBahjah

alWardiyyah |||44 ].

*Jur, -!; ) • 4: 4-j: S Ji J-," : -;" su-l --> -al;al : 53l 4 : -:

Jasu ‘: , -! ->0 × Ja: 4,- -S - - - 9 : Asal Jeus -

& u: e-9- ase S gul: : : , : - as se- Ja: : --e Jw 4 -

J: ;u-Ji: 4-i.

Termasuk cobaan yang umum dalam thowaf adalah bersentuhan kulit dengan wanita

karena berdesakan, maka sebaiknya bagi laki-laki tidak mendesaknya dan bagi wanita

tidak mendesak kaum pria karena dikhawatirkan rusaknya bersuci, bila terjadi
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persentuhan kulit diantara keduanya naka batal kesuciannya orang yang menyentuh.

Sedang bagi yang disentuh terdapat dua pendapat milik Imam Syafi'i rh. Pendapat

yang paling shahih menyatakan juga batal wudhunya ini teks keterangan beliau

dibeberapa kitabnya, sedang menurut pendapat yang kedua tidak batal, pendapat ini

dipilih oleh sebagian golongan dari pengikut beliau sedang pendapat yang terpilih

adalah pendapat yang pertama [ Al-lidhooh Hal. 102 ]. Wallahu Alamu Bis

Showaab......

0008. Definisi Siwak yang diSunnahkan Rasulullah

PERTANYAAN :

Dyah Alydya

ASSalamualaykum. . . . . Mau tanya tentang Definisi siwak yang disunnahkan

rosulullah. ditunggu share nya saudraku seiman

JAWABAN :

Masaji Antoro

Wa'alaikumussalaam. Maaf, mungkin ini kreteria siwak:

(u 4u-l : sus :23° : 23 Ju-J uW: -u. S: &li: ) -e, 23 Ju- 9 Ji -J:

>>aiJ 4 J-a- 49 si;- A, es ->J &,>Jé : Jaj: :ud &lá.

4-ues - al 3 Jeul Jé Ale : ul-e Jé lis si;- 2lilis : J: u. Dua : sus 4:

u-44-3 Ju-Sl; -Ju Ju-'N 3: J3,-t: Jau:J -u2

Disunnahkan untuk tidak bersiwakan memakai KAYU BASAH yang tidak bisa

mengangkat (kotoran) dan KAYU KERING yang bisa melukai gusi, pakailah kayu di

antara keduanya, dan DENGAN APA SAJA yang bisa menghilangkan warna kuning

dan bau gigi seperti sobekan kain kasar dan selainnya bisa mencukupi karena sesuai

dengan tujuan bersiwak.

Berarti kreterianya adalah :

1.Bisa menghilangkan kotoran pada gigi

2.Menghilangkan bau mulut

3.Tidak melukai

(AIMajmu syarh Muhaddzab |/282)
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0010. Basuhan Hadats dan Najis

PERTANYAAN :

Dhimas W Asyifa

Assalamu'alaikum Warahmatullah wabarakatuh. Benarkah terdapat dua pendapat,

yaitu pendapat Imam Nawawi yang menyatakan bahwa menghilangkan hadas dan

najis cukup dengan sebasuhan, sedangkan pendapat Imam Syafii menyatakan tidak

cukup. Jika iya, pendapat mana yang diamalkan. Terima kasih jika ada yang mau

menjawab.....

JAWABAN :

Mumu Bsa

Wa'alaikumussalaam. Itu merupakan Khilafnya imam Rofi'i sama imam Nawawi

mbah...di bab faraaidhul ghusli. Fathul qorib)

Nur Hupi

Fathul qorib bab Ghusli

(s: ul - : -) si 4u-l &- : (*) su-isual & J-4 Jan, (J-a:

Jei J* J-: ua Jsi 3°3 : 2,ä) Jsu Aj9, ia :J •: J-ul 3i Ja:J Ju- &) su-il 3i Jaju-J

u. Las J-J si (44 le -\s Q! 4-u-Ji J58) 42uel --> j, J-> - s: * Ali-i siJ

ue-e 3-l u-- sus) : -, -e-A: -->J & 3-l u-: :S 9é Ales aé, 4-3.

us.ue Ju-> --> -> --J -\s 3 wi A.S- -- - 3 is v. Al-'s

0020. Parfum Beralkohol

PERTANYAAN :

Si Trexz

Assalamu'alaykum... Nyuplik ptnyan dr sblh. Shalat dgn memakai parfum b'alcohol,

sah atau tidak ? Soalnya sebgian ada yang berfatwa bahwa alcohol temasuk najis.

Apakah benar alkohol yang sebagai pelarut parfum sama dengan khamr ? Mohon

pencerahannya... " "

JAWABAN :

Masaji Antoro

Seingat saya hukumnya boleh...Hukum alkohol untuk campuran minyak wangi
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5.5

5.6

menurut madzhab Syafi'i dima'fu (dimaafkan), artinya dihukumi seperti perkara Suci

jika untuk sekedar kebutuhan saja, namun bila melebihi kebutuhan, maka hukumnya

najis... karena alkohol dikategorikan khomr....

:9-2'N 4 s.U. y-ui Je àx 4u e-9-2'N &,'aal :13, As-SWJ ->ua : -) -wu.J e-3

& 4-2. we gia: *J-/ >u,lu -J Je - J -u! e-3 -0 &-la-J *) ke -u:

1/19/A-3'N -sli Je AääM. 51,-S :-J Su, J: )

MIMPI JIMA TAPI TIDAK KELUAR MANI

PERTANYAAN :

Fahmi Junaedi

Kalo mimpijima tapi enggak keluar air mani wajib adus kah?

JAWABAN :

Mbah Jenggot

Tidak wajib mandi

Keterangan “Syarah Kaasyifatus Sajaa", halaman 23 : wa laa yajibu al-ghuslu

bi al-ikhtilaami illaaan anzala

0045. Perbedaan Mani Madzi Wadi

Oleh Mbah Jenggot

Perbedaan antara mani, madzi dan wadi sebagai berikut:

MAN|

MANI : cairan putih keluar dengan tersendat-sendat disertai syahwat serta

menyebabkan loyo setelah keluarnya.

Hukumnya suci dan wajib mandi.

Ciri-ciri mani ada 3, yaitu :

- keluar disertai syahwat (kenikmatan).

- keluar dengan tersendat-sendat.

- jika basah baunya mirip adonan kue dan jika kering mirip putih telur.
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Jika didapatkan salah satu dari tiga ciri di atas, maka disebut mani. Hal ini berlaku

pada laki-laki dan perempuan.

MADZI

MADZI adalah cairan putih lembut dan licin keluar pada permulaan

bergejolaknya syahwat. Istilah madzi untuk laki-laki, namun jika keluar dari

perempuan dinamakan QUDZA.

Hukumnya najis dan membatalkan wudhu tapi tidak wajib mandi.

WADI

WADI : cairan putih keruh dan kental, keluar setelah melaksanakan kencing atau

ketika mengangkat beban berat.

Hukumnya seperti madzi yaitu najis dan membatalkan wudhu tapi tidak wajib mandi.

KESIMPULAN :

- Jika cairan keluar mengandung salah satu ciri-ciri mani, maka dihukumi mani.

Namun jika tidak ada dan keluarnya pada mulai gejolaknya syahwat atau sesudah

syahwat, maka dihukumi madzi.

- Jika ragu yang keluar mani atau madzi ???, maka boleh memilih antara

menjadikannya mani sehingga wajib mandi, atau menjadikannya madzi sehingga

hukumnya najis, tidak wajib mandi namun batal wudhu’nya. Paling afdholnya

menggabung keduanya yaitu mandi janabah dan menyucikan tempat yang terkena

Cairan tersebut.

- Wanita juga mengeluarkan mani dengan ciri-ciri sebagaimana di atas. Namun

menurut imam Al-Ghozali, mani wanita hanya bercirikan keluar disertai syahwat

(kenikmatan).

116-115 - 5.ui.J Jiu-Ji : 5.u-JW -!,:

s>3): 3-J; -J Gr 3,4 :

9: 4-3, -ia :: es, J- 3°4: Jal su : Jl.

Alas : 9. 34-Ji Qb: -ue: : ; 3:, Jai su : 5-J

J: - J- - 3 J34 - : * 3-5 - Jal su : :23)

u-i :, ue &J :
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5.7

jau as -23) Ja: S: J-a) --> -J

Ju- was -23 Jua: J>Jévé-S- s>}\, :

45% as J. Jr., J. 5, J: als 2: S3 -u94 ola su-l- 31 J-4 - J 4.9e :

1. 34-- : * si es,- 3.ul

2. -->> e: si 3:44

3. Ja-J 2u 4-1,5 eur JR Sl: : 3lah si - 4-1,5 ula, QE 31 -\,}

-w J- le La GS: :*-- si uari : - --> , -!>

4; 334.2 -ue Ju u5 :

J-e 3 & 2 : 4-s, # - Ju Ji ->,:

Alar su el: J-ali Ale -- u. Jar su Qg : “s$-J - 34 ° : : , -J Ja u: 31 : Ju

* 4ue v J-: J- - - - 9 J-a: -4uei J- - 3> Ja: u4.

0114. Salah Satu Sifat Najis Masih Ada Ketika Telah Dibasuh

PERTANYAAN :

Husin Ba'bud

Assalamualaikum. Bagaimana jika di tangan kita masih ada salah satu sifat najis di

tangan contoh nya kan misalnya abiz BAB, masih ada bau nya di tangan kita, terus

kita celup tangan kita yg msih ada bau najis nya ke air yang sedikit, bagaimana kah air

yg sedikit tersebut apakah menjadi najis ato gimana ?

JAWABAN :

Masaji Antoro

WaalaikumSalam Wr Wb

J- u: Ji 834 ra: Jè- 3l v ->> :-U 433 -> ->J : : ?-Ji Q3599 sui ra: S:

Jal sui Je u:JN 334 re a --!>

"Tidak menjadi bahaya tetapnya warna (najis) seperti tetapnya warna darah, atau

tetapnya bau (najis) seperti bau khomr bila memang sulit di hilangkan karena
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5.8

masyaqqot, berbeda dengan bila tidak sulit dihilangkan maka menjadi bahaya

tetapnya, kalau antara warna dan bau tersebut sama-sama masih menetap pada satu

tempat juga menjadi bahaya karena berarti menunjukkan indikasi kuatnya

keberadaaan najis tersebut pada satu tempat". [ldnaa Li Assyarbiny I/31 ].

Kesimpulan pertanyaan di atas : Bau tangan bekas BAB tersebut tidak masalah bila

memenuhi persyaratan berikut:

>> Tidak disertai dengan warna najis

>> Sulit dihilangkan

http://www.facebook.com/groups/piss.ktb/doC/301528683203280/

0180. Alkohol Dalam Parfum Dan Obat

PERTANYAAN :

Ibnu Nawawy El-Fajry

Assalamu'alaikum warohmatullah... afwan.. apa hukum sholat make minyak wangi

beralkohol ? dan hukumnya minum obat yg terbuat dr alkohol ? syukron... mohon

pencerahan Sejelas-jelasnya yaa....

JAWABAN :

Masaji Antoro

Waalaikumsalam warohmatullaah... Alkohol yang terdapat pada keduanya termasuk

NAJIS yang DI MAFU (dimaafkan)

J 4-J - aju.J e-3

... jud & : 4° 4-9-9 '','aal ens, is-SJ ->ua:

e-U 4-2.J -S Je -u -9-9 4 su

Termasuk bagian najis yang di ma'fu (dimaafkan) adalah najis yang terdapat pada

obat-obatan dan Wewangian harum dengan tujuan untuk memperbaikinya, maka di

ma'fu sekedar takaran yang dipakai untuk memperbaikinya dengan dianalogkan pada

aroma yang mempernaiki pada keju. [Fiqh 'Alaa madzaahib al-Arba'ah I/15].

AghitsNy Robby

Wa'alaikum Salaam Warohmatullaah Wabarokaatuh....
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بالتصديق يتعلق ما علي
بالتصور

يتعلق ما تعليم يجب

“Wajib mendahulukan sesuatu yg berhubungan dgn tashowwur (mengenal hakikat

sesuatu) atas sesuatu yg berhubungan dg tasdiq(hokum)”

Di bidang kimia, alcohol : nama kumpulan senyawa organik yang mengandung gugus

OH yang biasanya terikat pada rantai yang bersifat paraffin. Ada juga Etilalkohol yg

disebut Etanol (CH3,CH2,OH) yaitu zat cair yg tak berwarna namun baunya

menyegatkan. Dalam teknik sangat banyak dipergunakan, baik sbg bahan pelarut

maupun sbg bahan pangkal untuk sintesa2 selanjutnya. Dan dipergunakan juga dalam

industri bahan makanan (MINUMAN KERAS) dan dalam industry MINYAK WANGI.

Kadar alcohol ini bermacam-macam :

Jika untuk MINUMAN KERAS = 25-50%

Jika untuk OBAT-OBATAN = 4 atau 5%

Jika untuk SPIRITUS = 70-96%. SPIRITUS :”larutan alcohol dalam air yg dibubuhi

suatu zat yg beracun misalnya methanol spy gad pt dipake tuk minuman keras maka

diberi warna biru tuk menandainya”

BAHAN2 PEMBUATAN ALKOHOL:

1. Bahan2 yg mengandung gula: spt gula tebu, gula bit, melasan berbagai buah2an

2. Bahan2 yg banyak mengandung zat pati(amilum): spt kentang, jagung, dll

3. Umbi2 yg mengandung fruktosan lignin.

4. Bahan2 yg mengandung selulosa: ampas2 kayu (yg bs menggula jk diolah dgn

asam chloridan dimampatkan)

Biasanya tanah air kita menggunakan bahan2 tersebut tuk membuat alcohol. Namun

ada juga yg membuat alcohol dari kotoran sapi, spt di India.

Jadi, HUKUM SUCI/NAJISNYA ALKOHOL TERGANTUNG DARI ASAL

PEMBUATANNYA.

JIKA SUCI = SAH DIPAKE SHOLAT

JIKA NAJIS = NGGASAH

Namun untuk ihtiyat lebih baik DIHINDARI memakai parfum beralkohol. Tapi jika

penggunaan alcohol itu hanya SEKEDAR UNTUK MENGHILANGKAN BAU PADA

BADAN ATAU BAJUNYA (bukan untuk mewangikan dirinya) = jika najis maka

termasuk MA’FUW (najis yang dima’afkan). [ Fiqih ‘ala Madzahibil Arba’ah 1 (kalo di
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kitab anahal.21).]

J -M - aju.J e-3

... jud & : 4° 4-9-9 '','aal ens, is-SJ ->ua:

e-U 4-2.J -S Je -u -9-9 4 su

Termasuk bagian najis yang di ma'fu (dimaafkan) adalah najis yang terdapat pada

obat-obatan dan Wewangian harum dengan tujuan untuk memperbaikinya, maka di

ma'fu sekedar takaran yang dipakai untuk memperbaikinya dengan dianalogkan pada

aroma yang mempernaiki pada keju. Kalo minuman keras maka NAJIS muthlak krn al

Qur'an mensifatkannya dg "rijsun"(najis). Sedangkan alcohol bukanlah minuman pd

'urf. Adapun jika digunakan untuk obat..jangankan alcohol....arak pun jk kadarnya

hanya 4 atau 5% saja yg tidak sampai banyaknya membuat mabok maka BOLEH.

[Hasyiyatus Syarqowy 'alat Tahrir juz 2:449].

• La --- A - -as 4u-l°,- 9 --es & 3: 9u sb-U -J -šle- 3 ul :

J- - - 3’ ->,°

“Adapun jika arak dilarutkan di dalam obat, dg tdk tinggal baginya sifat arak, maka

tidaklah haram mempergunakannya, spt najis2 lain yg murni. Hal ini jk diketahui atau

diberitakan oleh seorang dokter yg adil".

5.9 0290. Bolehkah Bersuci Memakai Air PAM ?

PERTANYAAN :

Vanillamint Sick Walkalone

Air PAM berbau kaporit apakah termasuk air mutlaq (Suci & bisa dipakai bersuci)

ataukah bukan ?? saya jadi ragu pakai air pam... karena berbau dan rasany sedkit

berbeda dgn air dari dalam tanah ??

JAWABAN :

Mbah Jenggot ll

Air PAM itu Air muthlaq. Jadi boleh bersuci dengan air tersebut. Dalam literatur

kutubus salaf dijelaskan, bahwa air mutaghayyir adalah air yang salah satu sifatnya

berubah sampai menghilangkan kemutlakan nama air dan hukumnya suci tapi tidak

mensucikan. Kendati demikian, masih ada beberapa hal yang perlu ketegasan terkait

keterangan diatas. Diantaranya adalah batasan hilang dan tidaknya sebuah

kemutlakan nama air.
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5. 10

Sejauh mana perubahan bisa dikatakan "menghilangkan kemutlakan nama air" ?

Jawab : Sekira ketika air tercampur dengan sesuatu, bentuk perubahannya banyak

dan air tidak akan disebut, kecuali dengan sebutan yang mengikat, seperti: air teh, air

kuah, air susu, atau semacamnya. Berbeda jika perubahannya sedikit. Sehingga

hanya disebut dengan air yang BERBAU SUSU atau bau teh juga berbau KAPORIT.

Referensi:

*, Jl M2 : 21 : 2-2 1 s:J AS

(s tes: Siel 9: : &- uji& is u: ; wa, 4 : J9- : sui : isu (Jé

Sua J- 53 - 5 & - a > 8; 4: si& :3: ; Sui : : Si u:

a - J-e !: :- a & Ju: - ; us- aji & tes: , : &- ai

47 : 2-2 e;" J-! e:u: Jal 3,:

2: 8 : -- 2 - su-Siew: e:u su : Si-ya 3:14; 21:ju

J: : : u: 96: :Si3 J;- : - ; 3: J-Sige gia 2u : *,

adu: aji - 8°3 - - - :: uk& Si 9: :J- 9 -a

a sa: si:jadi j: :ui

0340. NAJISKAH AIR LIUR ORANG TIDUR (ILER)

PERTANYAAN :

Wijnil'Ain

Bagaimana hukum liur yang keluar dari mulut ketika tidur namun terkena baju yang

akan dikenakan dalam Shalat ?

JAWABAN :

Masaji Antoro

Air liur itu Suci selama diyakini tidak berasal dari perut.. tapi bila diyakini dari perut

hukumnya najis.

•Ju i.ei u: 's siu Jiu- sus y-e "J-b & 3- sal 453 Jul & Aua :J wi

As ol: * : 4 Jal - ) - c. 4; 3:

Sedangkan mani hukumnya suci berbeda menurut Imam Malik begitu juga lendir dari
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kepala atau dada bukan lender yang dari pencernaan, begitu juga air yang mengalir

dari bibir orang tidur (iler-jawa-pen) meskipun bacin atau berwarna kekuning-kuningan

selama tidak diyakini keluar dari perut kecuali bagi orang yang mendapatkan cobaan

(dengan terus-menerus mengeluarkan liur dari perut) maka juga termasuk najis yang

dima'fu (diampuni) meskipun banyak. [ "aanah at-Thoolibiin I/85 ]. Wallaahu Alamu

Bis Showaab

Kenapa ulama menetapkan air liur dari perut itu najis? Karena dalam perut tempat

terjadinya perubahan makanan menjadi bacin dan rusak, sesuatu yang disana

hukumnya najis karena sudah menyerupai tinja / kotoran... [Al-Muhaddzab ||47].

kiwisu-- 96 su-is - J ->s-J J- aw & we -- - 4 sui, wi,

Jika pada permasalahan iler kita bingung untuk menentukan keluarnya dari perut atau

bukan, karena saat tidur kita tidak tahu posisi ketika tidur, apakah yang diyakini adalah

ketika kita bangun pas posisi bagaimana, apakah posisi ketika bangun tidur ini yang

menjadi patokan asal keluarnya iler ?

Ibnu limaad memberi batasan tentang ciri-ciri antara air liur yang keluar dari perut dan

yang dari "sekitar bibir" (seputar bagian dalam mulut, penyunting):

1. Saat baunya berubah bacin berarti dari perut

2. Bila ditemukan warna kekuning-kuningan juga dari perut

3. Tidurnya terlelap pulas dan dalam rentang waktu panjang. Sedang ciri-ciri air liur

yang dari bibir kebalikannya.

4. Sebagian ulama ada yang menyatakan, bila saat ia tidur posisi kepala tinggi

(melebihi perut) diatas bantal maka hukumnya seperti ludahnya suci

-Julls uilla - 4 J: ula. Al 4 J. Jas siu - 9 Ju- u: Ji: :% sual cal ,s A33:

•al J* :ye.J.: 5.A.J J* 2>J J: J-aã).

J- :J & As su.J Ju- au 31 - Ju: rā’ si 5-J : , -! 4.9 ° : Jl: :X ua :

e; 4: 4 - 3,42 - : - 5 Ja: * su s;r v. Ales - ula & V :J Jé &: :

4: 4 & J-Sau 34 sul: : J; & Suu s, Qu 4-5 au Q! ua v J: 4ua su -

4: Au 4: 2-3) e :, J-A: - ) --a: : --

[Hasyiyah I'aanah at-Thoolibiin I/113].
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5.11 0345. Cara Agar Air Sedikit "Mutanajjis" Menjadi Suci Mensucikan

PERTANYAAN :

Imam Budi Sanjaya

AssaLaamu 'alaikum... maaun qolilun thoOhirun muthohhirun bijaryil maa'i in kaana

musta’malaan ashohhafil wudhi bijaryil maa'i ... mohon pengertiannya ?

JAWABAN :

Hakam Trunojoyo ElChudrie

Wa'alaikumussalaam. Air sedikit bisa menjadi air yang suci mensucikan bila ditambah

denga air lagi (hinga menjadi 2 kulah. Red), meski dengan air musta’mal, dan bila

digunakan untuk berwudhu bisa menjadi sah. Penyimpulan drifathul mu'in.

Masaji Antoro

Wa'alaikumsalam. SEPAKAT SAMA KANG Hakam Trunojoyo EIChudrie. Ini redaksi

yang ada di kitab Fath al-Mu'in :

4 raj S -- - su- 3's Jrl° 4°3l: ;éla. J- 31 Jalil suli:

(&ju au-au N 4 su au-aju si :* sa. J: * -- : si (J- 31 Jalil sull; 4:

su : si4 - su al-au : -* J8 's si - su: ; 4: 4 ué- sa. 9:

-si 2, 3 : si : ;J

WAL MAA-U ALQAL||LU |DZAA TANAJJASA YATHHURU B| BULUUGH|H||

QULLATAIN WALAU B| MAA-|N MUTANAJJ|S|N HATSU LAA TAGHAYYARA B|H||

Air sedikit bila menjadi najis bisa suci kembali dengan menjadikan ia dua qullah

meskipun memakai air yang terkena najis asalkan tidak menjadikannya berubah.

(Keterangan Air sedikit bila menjadi najis) artinya menjadi najis sebab kejatuhan najis.

(Keterangan bisa suci kembali dengan menjadikan ia dua qullah) artinya dengan

menambahkan air lain padanya tidak dengan menambahkan barang cair lainnya

meskipun bisa melebur dengan air.

(Keterangan meskipun memakai air yang terkena najis) artinya meskipun

penambahan untuk menjadikannya dua qullah tersebut memakai air lain yang terkena

najis, atau menggunakan air musta’mal, atau air yang berubah, atau es atau embun

yang telah meleleh. [|'anah at-Thoolibiin I/34].
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5.12

5. 13

0356. Air dalam dua kotak apakah dianggap satu ?

PERTANYAAN :

---> --, :ul

ASSALAMUALAIKUM. Mau tanya Ustadz, "Kolam wudhu, adakalanya memanjang

dgn beberapa sekat pemisah dan di tengahnya dibuatkan lubang kecil sebagai

penghubung, sehingga berbentuk kotak-kotak. Apakah ukuran 2 (dua) dullah/tidaknya

dihitung perkotak, krn dianggap pisah2 ataukah Smuanya dianggap satu tempat ?

JAWABAN :

Abdullah Afif

Berikut tabir dalam kitab al Baajuri juz halaman 36:

ui-2 : -S 4,- u:e &- - - 4,- 3 - Juan : & Ju- :

WA F|| MAHAALL| MAA ()UWWATIL ISTTISHAAL| BIHATSU LAU HURRIKA

WAAH|DUN MINHAA TAHARRUKAN AN||FAN YATAHARRAKU AL AAKHARU WA

LAU DHA"||FAN

Dan air tersebut terdapat dalam beberapa tempat dengan kuatnya bertemu, yaitu jika

salah satu tempat tersebut airnya digerakkan dengan kuat maka air ditempat yang lain

ikut bergerak meskipun lemah. Wallaahu Alam.

0407. HUKUM KENCING BERDIRI

PERTANYAAN :

Tommy Sumardi

Ustadz yg dimuliakan Allah.. bade tangled,menawi sampun nate kulo di paringi link

mawon... Hukum kencing berdiri niku pripun,temanku bing saru tp tdk dosa,orang tua

bilang katanya nyembuhin setan lumpuh...sbg tambahan kadg karena saking ribetnya

pake celana dah kburu akhrnya berdiri takut keluar di celana,ngapunten menawi

pertanyaane mboten sopan...mohon dijabarke mas ustadz sedoyo, Kagem mbah

jenggot mugi2 enggal pinaringan kesarasan.aamin.

JAWABAN :

1. Alif Kho Ta-RO

SEBAGIAN BESAR AHL| KUBUR D|S|KSA SEBAB AIR KENCING.... KURANG

LEBIH BEGITU INT DARI SABDA NAB| SAW.. MARILAH KITA SAMA2 BERHAT|2
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DALAM MENJAGA AIR KENCING KITA, AGAR TIDAK TERKENA BADAN KITA.

MUDAH2N BS MENCEGAH DRSIKSA KUBUR... AAMIIN.... A_A

2. Raden Mas LeyehLeyeh

Kencing dengan berdiri dihukumi makruh, kecuali dalam keadaan darurat

:, J-S si Je S : Ui uju esai S3 J: S:

Karena Rasulullah saw pernah kencing sambil berdiri:

ue Ju es ku-ji - - 4 - : &

Dalam memahami hadits ini, ada 3 wajah (pendapat) dari para ‘ulama.

1. Rasulullah SAW melakukan itu karena tidak bisa duduk akibat adanya bagian tubuh

yang Sakit.

>s-à - z, u: J- - - 4 - 4 J

2. Karena sesungguhnya Rasulullah SAW berobat dengan cara itu untuk mengatasi

sakit pada Sulbi beliau, sebagaimana kebiasaan orang arab yang mengobatinya

dengan cara kencing sambil berdiri.

ul J3 Ju J3-- - - - 32u le u, -la) : - Jl. Ji-l di

3. Karena tidak memungkinkan Rasulullah Gl.2 allale .l.s untuk duduk ditempatitu,

karena terdapat banyak barang najis.

-- ,SJ 96.J. J. >s-à , : - 4 Jul:

“Imam Nawawi al-Jawi, dalam kitab beliau s$lpo d'S9us.Jl. U2 )Y (Marodi ubudiyah

hal.13). [disampaikan oleh Gus Ayi Yuniar () KTB-PISS older version].

3. Mbah Jenggot

Dari sudut pandang kesehatan posisi kencing dengan jongkok ternyata sangat banyak

faedahnya, pertama posisi jongkok menyebabkan bentuk kandung kemih mendapat

tekanan lembut dari otot abdominal perut dan otot paha dan otot-otot sekitar kandung

kemih sehingga apabila kita kencing maka air kencing yang dikeluarkan dapat secara

maksimal keluar tanpa harus kita mengejan untuk mengeluarkan kencing tersebut.

Tekanan pada kandung kemih otomatis akan menarik tekanan pada saluran kencing

juga sehingga saluran kencing dapat secara maksimal membantu ginjal mengeluarkan

kencing dengan sempurna, posisi jongkok dapat memnbuang batu ginjal, kuman dan

menyehatkan prostat juga karena faktor tekanan tersebut. Wallohu Alam.
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5.14 0438. KENAPA TIDAK DIANJURKAN KENCING DI KAMAR MANDI

?

PERTANYAAN

Hasan Akses

Assalamu'alaikum..... pernah baca hadist "Janganlah seorang diantara kalian kencing

di air tempat mandinya kemudian dia berwudhu di dalamnya,sesungguhnya

kebanyakan keraguan berasal darinya"(HR. Perawi yang lima).

1. Apa maksud hadist di atas ???

2. Bolehkah kita berwudhu di kamar mandi ??? Mohon pencerahan para ustadz n

sedherek sedoyo.

JAWABAN

Masaji Antoro

Wa'alaikumuSSalaam

--si : a-, 9& Jsi ---

14-4 - Jl. : 4 : - au-9 9& : Jyi asu ut-is keul:: -

: ": :13, 23 "* J-: : - : - 3: S : --3 : 40 ke 40 J; 3 Ju : Jé &

9: J: : -s: lu- 4& B u: 3 : : (1) : --sia 39 : tes:

2) --si Ja:: equel di J-d : ut &d)

(1):: ( - - - 29/1)>; si: "... - :- 3i: , ": -->

(1/33 - - - as : Jés suk: ,- (e-i

(2) 1 : Juas 63 . 62/1 euji ->uas .42/1 :u-ji : 230/1 &au : :u-/

22: : es: .

MENJAUH KENCING DI KAMAR MANDI KARENA KHAWATIR TERJADI WAS

WAS

Kalangan Hanafiyyah, Syafi'iyyah dan Hanabilah menghukumi makruh kencing

dikamar mandi berdasarkan hadits dari Abdullah bin Mughafal Radhiyallahu 'anhu, dia

berkata Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam bersabda :

“Janganlah salah seorang diantara kamu kencing di tempat mandinya kemudian

mandi atau dalam riwayat lain kemudian wudhu di tempat tersebut karena

sesungguhnya umumnya ganguan (was-was) itu dari situ" (Hadits riwayat Abu Daud

I/29, Tirmidzi I/33

Pelarangan tersebut dengan ketentuan bila dia tidak menemukan jalan lain/tempat lain

baginya untuk kencing, atau kamar mandinya berupa dataran keras yang dapat

memberikan praduga bagi orang yang mandi akan terkena sesuatu dari percikan

C 2013 www.piss-ktb.com



582 PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB

5.15

kencingnya sehingga menimbulkan rasa was-was baginya. (Hasyiyah Aabidin I/230,

Mughni al-Muhtaaj||42, Kassyaaf alQinaa I/62-63, dan Ma'aalim as-Sunan I/22). Al

Mausuu'ah al-Fiqhiyyah 43/152-153. Wallaahu Alamu Bis Showaab

0449. HUKUM KENCING BERDIRI

Chabib Musthofa

Assalamu'alaikum. Jujur, sampai saat ini saya belum tahu hukum pastinya.

Bagaimana hukum kencing dengan berdiri ? Mengapa banyak di masjid-masjid besar

yang menggunakan wastafel untuk kencing ?

JAWABAN :

Alif Jum'an Azend

Wa'alaikumuSSalaam. Dalam Musnad Ahmad disebutkan :

J- sisi- - 4 - - 3 : “u 4- - - - - - - - Ju :

JJ Jia).

Shahih Ibnu Hibban :

ge J-8 ° olse u-Jé -3 : Ju-Jé - - - 4 - 3 4-u

* es-sues su es : wú Ju es ku-ji 4 J: - Je* J: 2.

Ji >bu ujJ Ja: Aeu-J Jiu- di AS: Juš.} 44° 3 Jadi lu -J 44° :u- 3i Jé

J-i &: .A.J. 3: J: u: u-) Aue 3:, : Je J- Jaé 15! s, J J'N es: AJ u: -l° J:

uju : Ju 3-u-J >s-à J* sus-l e-e

Intinya Makruh Kencing sambil berdiri jika tak ada 'udzur, meskipun ada hadits yang

menceritakan nabi pernah kencing berdiri, namun nabi kencing berdiri karena ada

beberapa kemungkinan, misal karena sakit yang tidak memungkinkan beliau kencing

sambil duduk, untuk memulihkan sakit tulang nya (meniru tradisi orang arab) atau

beliau tidak mungkin duduk karena banyaknya najis di tempat itu... Jadi jika ternyata

kencing dengan berdiri lebih aman dari najis, itu lebih baik daripada jongkok/duduk

tapi malah terpecik najis.

Hasyiyah Bujairomi'alal Khotib :

Isi: +a: :ues : as - sisteuil Iue Jus es ku-ji - le d' - di

Biau uj & S3 - 4 : -l Jé di 4° 40 23 - 3° :3 ul 4 : 3 : J:
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: ei & 3: , : , : : , Dua uju Ju es ku-ji -3 : 40 ke :Al es, ul

: -: ia-3 :u sa: :u : I-au 96-2 & ue Ju si-s le J 12 kil & 4 ge,

2 : - 2 : , : , :

Alas- se di 4 J: Siwa- : : - ; : :u :: - su.

4u :-A se e : -lah : : 2, 3 u: :- di gul: : 3 - 2:

& -- : 9&ai u: : exi 3 : 4 Juli ag J;ju :: eu

J- ji 9 de Ju

Misbachuf Munir

guru kencing berdiri murid kencing berlari ....jaman sekarang kerjo umume pakai

Celana...jarang yang pakai Sarung....klu pakai Celana...agak repot posisi kencing

jongkok..jadi berdiri...klu di arab Sono dulu....kencing di pasir...jadi ..lansung

merembes..klu disini...kencing di semenan/lantai....jadi posisi..jongkok kurang

disarankan kalau memakai celana...klu hanya pakai kolor saja....mungkin masih enak

berdiri...makruh ya...kencing berdiri..hanya...memang sekarang umumnya dilakukan

terutama yang selalu pakai celana panjang. Wallaahu a’lam Bishshawab.
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6.1

6.1.1

SHALAT

Bab ini berisi dokumen tanya jawab dan diskusi tentang hal-hal yang berkaitan dengan

Shalat.

ADZAN DAN IQOMAH

Bab ini berisi dokumen tanya jawab dan diskusi tentang hal-hal yang berkaitan dengan

adzan dan iqomat

0442. SHOLAT : JIKA IMAMNYA LAKI-LAKI DAN MAKMUMNYA PEREMPUAN

SEMUA SIAPAYANG IQOMAT ?

PERTANYAAN :

Abu Balya

Mau taya ini, jika ada jamaah wanita mau sholat sedangkan yang laki-laki hanya

imamnya,

1. apakah disunnahkan iqomah ?

2. siapa yg sunnah melakukan ?

3. kalau prempuan yang iqomah apakah haram ?

JAWABAN :

Alif Jum'an Azend

lqomah itu sunnah dilakukan tiap akan melakukan shalat meski sendirian. Iqomah oleh

wanita sunnah untuk dirinya dan untuk jama'ah wanita. Jadi dalam kasus di atas, yang

sunnah mengucapkan iqomah imam lelaki itu, bukan wanitanya.

Nihayatuzzain :

(si Jur, J*3 5i, J* ols'N 3-a: S3 a.l: us sisi 3i sua: -15 sl:- us'N13 J -13la/ J* (JSJ •:

Aeu-l -si & Ju-J S :u su-l eu-l e-4 (: *) - - G) a,e- 3 Ju

v 35 - - 9 Jw 4 : 959 oë e-4 -si 4: , e,- - -> s, 9 su

S3 y95 u! S su-J AeuszJ 3 - Sl r: 9é J-J J: : elas s:-al Je e,- lé:u-15-2 &

Asybah Wa Nadzoir:

ia: 539 : 3: :

* :

: J-as:u u: sei : J- usia: : : equal - : Jis : 958. Si J:

* Ja: é & %al :
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6.2

6.2.1

: 6 - -

2.

& - Ai aëi 39 %a ssb. de S : : ,: 1592 - 31 -s: Jji: di gu

-lagai Ju

*i : ; - 559 - S; -si & A : : - & :u: - &ju

e31,: 33 : Aji :3;).

g S1 iae) - S3 : :au 559 - - -ji

u:: : - 0-2u.J.

3

* As: : exas, 989 : & r: Siu -: : Si:: eu

*i : J; : 4 559 - S: Au i.ex 3-5 -al.

11 - 3 : -- : . . . . , : , i, : ...i

4:13i 3, 4:1,5 Lai to.u-Ji ial° : :u Jl.: *

ú
* gala: : eu: 959 : - ; sau2:3, &i -is : - S : - : :

Sé Sl; 4-ji.

:33'N 6: J: : - : gu).

SHALAT JAMA'AH

Bab ini berisi dokumen tanya jawab dan diskusi tentang hal-hal yang berkaitan dengan

shalat jama'ah.

0165. KHILAFIYAH HUKUM JAMA'AH SHALAT FARDHU

Oleh Koes Safi'i

Berikut kami uraikan masing-masing pendapat yang ada beserta dalil masing-masing.

1. Pendapat Pertama : Fardhu Kifayah

Yang mengatakan hal ini adalah Al-Imam Asy-Syafi'i dan Abu Hanifah sebagaimana

disebutkan oleh Ibnu Habirah dalam kitab Al-lfshah jilid 1 halaman 142. Demikian juga

dengan jumhur (mayoritas) ulama baik yang lampau (mutaqaddimin) maupun yang

berikutnya (mutaakhkhirin). Termasuk juga pendapat kebanyakan ulama dari kalangan

mazhab Al-Hanafiyah dan Al-Malikiyah.

Dikatakan sebagai fardhu kifayah maksudnya adalah bila sudah ada yang

menjalankannya, maka gugurlah kewajiban yang lain untuk melakukannya.
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Sebaliknya, bila tidak ada satu pun yang menjalankan shalat jamaah, maka

berdosalah semua orang yang ada di situ. Hal itu karena shalat jamaah itu adalah

bagian dari syiar agama Islam.

Di dalam kitab Raudhatut-Thalibin karya Imam An-Nawawi disebutkan bahwa : Shalat

jamaah itu itu hukumnya fardhu `ain untuk shalat Jumat. Sedangkan untuk shalat

fardhu lainnya, ada beberapa pendapat. Yang paling shahih hukumnya adalah fardhu

kifayah, tapi juga ada yang mengatakan hukumnya sunnah dan yang lain lagi

mengatakan hukumnya fardhu `ain.

Adapun dalil mereka ketika berpendapat seperti di atas adalah : Dari Abi Darda` ra

bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Tidaklah 3 orang yang tinggal di suatu kampung

atau pelosok tapi tidak melakukan shalat jamaah, kecuali syetan telah menguasai

mereka. Hendaklah kalian berjamaah, sebab srigala itu memakan domba yang lepas

dari kawanannya." (HR Abu Daud 547 dan Nasai 2/106 dengan sanad yang hasan)

Dari Malik bin Al-Huwairits bahwa Rasulullah SAW, `Kembalilah kalian kepada

keluarga kalian dan tinggallah bersama mereka, ajarilah mereka shalat dan

perintahkan mereka melakukannya. Bila waktu shalat tiba, maka hendaklah salah

seorang kalian melantunkan azan dan yang paling tua menjadi imam.(HR Muslim 292

-674).

Dari Ibnu Umar ra bahwa Rasulullah SAW bersabda, `Shalat berjamaah itu lebih

utama dari shalat sendirian dengan 27 derajat. (HR Muslim 650, 249)

Al-Khatthabi dalam kitab Ma`alimus-Sunan jilid 1 halaman 160 berkata bahwa

kebanyakan ulama As-Syafi`i mengatakan bahwa shalat berjamaah itu hukumnya

fardhu kifayah bukan fardhu `ain dengan berdasarkan hadits ini.

2. Pendapat Kedua : Fardhu `Ain

Yang berpendapat demikian adalah Atho` bin Abi Rabah, Al-Auza`i, Abu Tsaur, Ibnu

Khuzaemah, Ibnu Hibban, umumnya ulama Al-Hanafiyah dan mazhab Hanabilah.

Atho` berkata bahwa kewajiban yang harus dilakukan dan tidak halal selain itu, yaitu

ketika seseorang mendengar azan, haruslah dia mendatanginya untuk shalat. (lihat

Mukhtashar Al-Fatawa Al-MAshriyah halaman 50).

Dalilnya adalah hadits berikut : Dari Aisyah ra berkata, `Siapa yang mendengar azan

tapi tidak menjawabnya (dengan shalat), maka dia tidak menginginkan kebaikan dan

kebaikan tidak menginginkannya. (Al-Muqni` 1/193)

Dengan demikian bila seorang muslim meninggalkan shalat jamaah tanpa uzur, dia

berdoa namun shalatnya tetap syah.

Dari Abu Hurairah ra bahwa Rasulullah SAW bersabda, `Sungguh aku punya
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keinginan untuk memerintahkan shalat dan didirikan, lalu aku memerintahkan satu

orang untuk jadi imam. Kemudian pergi bersamaku dengan beberapa orang membawa

seikat kayu bakar menuju ke suatu kaum yang tidak ikut menghadiri shalat dan aku

bakar rumah-rumah mereka dengan api." (HR Bukhari 644, 657, 2420, 7224. Muslim

651 dan lafazhadits ini darinya).

3. Pendapat Ketiga: Sunnah Muakkadah

Pendapat ini didukung oleh mazhab Al-Hanafiyah dan Al-Malikiyah sebagaimana

disebutkan oleh imam As-Syaukani dalam kitabnya Nailul Authar jilid 3 halaman 146.

Beliau berkata bahwa pendapat yang paling tengah dalam masalah hukum shalat

berjamaah adalah sunnah muakkadah. Sedangkan pendapat yang mengatakan bahwa

hukumnya fardhu `ain, fardhu kifayah atau syarat syahnya shalat, tentu tidak bisa

diterima.

Al-Karkhi dari ulama Al-Hanafiyah berkata bahwa shalat berjamaah itu hukumnya

sunnah, namun tidak disunnahkan untuk tidak mengikutinya kecuali karena uzur.

Dalam hal ini pengertian kalangan mazhab Al-Hanafiyah tentang sunnah muakkadah

sama dengan wajib bagi orang lain. Artinya, sunnah muakkadah itu sama dengan

wajib. (silahkan periksan kitab Bada`ius-Shanai` karya Al-Kisani jilid 1 halaman 76).

Khalil, seorang ulama dari kalangan mazhab Al-Malikiyah dalam kitabnya Al

Mukhtashar mengatakan bahwa shalat fardhu berjamaah selain shalat Jumat

hukumnya sunnah muakkadah. Lihat Jawahirul Iklil jilid 1 halama 76.

Ibnul Juzzi berkata bahwa shalat fardhu yang dilakukan secara berjamaah itu

hukumnya fardhu sunnah muakkadah. (lihat Qawanin Al-Ahkam As-Syar`iyah

halaman 83). Ad-Dardir dalam kitab Asy-Syarhu As-Shaghir jilid 1 halaman 244

berkata bahwa shalat fardhu dengan berjamaah dengan imam dan selain Jumat,

hukumnya sunnah muakkadah.

Dalil yang mereka gunakan untuk pendapat mereka antara lain adalah dalil-dalil

berikut ini: Dari Ibnu Umar ra bahwa Rasulullah SAW bersabda, `Shalat berjamaah itu

lebih utama dari shalat sendirian dengan 27 derajat. (HR Muslim 650, 249)

Ash-Shan`ani dalam kitabnya Subulus-Salam jilid 2 halaman 40 menyebutkan setelah

menyebutkan hadits di atas bahwa hadits ini adalah dalil bahwa shalat fardhu

berjamaah itu hukumnya tidak wajib.

Selain itu mereka juga menggunakan hadits berikut ini : Dari Abi Musa ra berkata

bahwa Rasulullah SAw bersabda, `Sesungguhnya orang yang mendapatkan ganjaran

paling besar adalah orang yang paling jauh berjalannya. Orang yang menunggu shalat

jamaah bersama imam lebih besar pahalanya dari orang yang shalat sendirian

kemudian tidur. (lihat Fathul Bari jilid 2 halaman 278)
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4. Pendapat Keempat: Syarat Syahnya Shalat

Pendapat keempat adalah pendapat yang mengatakan bahwa hukum syarat fardhu

berjamaah adalah syarat syahnya shalat. Sehingga bagi mereka, shalat fardhu itu

tidak syah kalau tidak dikerjakan dengan berjamaah.

Yang berpendapat seperti ini antara lain adalah Ibnu Taymiyah dalam salah satu

pendapatnya (lihat Majmu` Fatawa jilid 23 halaman 333). Demikian juga dengan Ibnul

Qayyim, murid beliau. Juga Ibnu Aqil dan Ibnu Abi Musa serta mazhab Zhahiriyah

(lihat Al-Muhalla jilid 4 halaman 265). Termasuk di antaranya adalah para ahli hadits,

Abul Hasan At-Tamimi, Abu Al-Barakat dari kalangan Al-Hanabilah serta Ibnu

Khuzaemah.

Dalil yang mereka gunakan adalah : Dari Ibnu Abbas ra bahwa Rasulullah SAw

bersaba, `Siapa yang mendengar azan tapi tidak mendatanginya, maka tidak ada lagi

shalat untuknya, kecuali karena ada uzur.(HR Ibnu Majah793, Ad-Daruquthuny 1/420,

Ibnu Hibban 2064 dan Al-Hakim 1/245)

Dari Abi Hurairah ra bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya shalat yang

paling berat buat orang munafik adalah shalat Isya dan Shubuh. Seandainya mereka

tahu apa yang akan mereka dapat dari kedua shalat itu, pastilah mereka akan

mendatanginya meski dengan merangkak. Sungguh aku punya keinginan untuk

memerintahkan shalat dan didirikan, lalu aku memerintahkan satu orang untuk jadi

imam. Kemudian pergi bersamaku dengan beberapa orang membawa seikat kayu

bakar menuju ke suatu kaum yang tidak ikut menghadiri shalat dan aku bakar rumah

rumah mereka dengan api." (HR Bukhari 644, 657, 2420, 7224. Muslim 651 dan lafaz

hadits ini darinya).

Dari Abi Hurairah ra berkata bahwa Rasulullah SAW didatangi oleh seorang laki-laki

yang buta dan berkata, "Ya Rasulullah, tidak ada orang yang menuntunku ke masjid.

Rasulullah SAW berkata untuk memberikan keringanan untuknya. Ketika sudah

berlalu, Rasulullah SAW memanggilnya dan bertanya, `Apakah kamu dengar azan

shalat?`. `Ya`, jawabnya. `Datangilah`, kata Rasulullah SAW. (HR Muslim 1/452).

0030. Punya Hadats atau Najis Jadi Imam

PERTANYAAN :

Aldy Maula

Bagaimana jika seorang imam ketika di akhir sholat ingat kalao dirinya punya hadats

atau najis,...Apakah harus menyampaikan pada ma'mum,..? Apakah si imam dan

ma'mum harus mengulang sholatnya,...? Tor nowon....

JAWABAN :
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Masaji Antoro

Jika najis yang dibawa oleh imam itu tampak jelas sekira makmum

memperhatikannya, najis tersebut dapat terlihat, maka imam wajib memberitahu dan

makmum wajib mengulang shalat, namun menurut pendapat Imam Nawawi tidak wajib

i'adah (mengulangi sholat).

Jika najis tersebut samar, maka:

- Bila makmumnya bukan masbuq, imam tidak wajib memberitahu dan makmum

tersebut tidak pula wajib i'adah, baik diberitahu ataupun tidak, dan

- Bila masbuq (makmum yang tidak cukup waktu untuk membaca Fatihah di saat

berdirinya imam), imam wajib memberitahu dan si masbuq manakala belum salam

atau sesudah salam tetapi masih dalam tempo yang pendek, maka ia harus

menambah satu rekaat dan sujud sahwi dan manakala dalam tempo yang lama, maka

ia harus iadah.

Dalam semua kasus tersebut sudah barang tentu imam wajib i'adah.

(ge s; ; : 3 : & : u: esui 3: jau -- - sislausi e - Gaju

ss- e-l a u: : , : 8° -- - - - -:

1/310

“(Faedah). Wajib bagi imam yang membawa najis tampak jelas, memberitahu

makmum perihal tersebut agar mengu-lang shalatnya, berdasarkan perkataan ulama,

andaikan seseorang melihat najis pada baju seseorang yang sedang shalat maka ia

wajib memberitahunya meskipun tidak ber-dosa". (Bujairami 'ala al-Manhaj1/310).

tak : : saji - 9sa; (ia :) ia sesi-s: cae : , : --s

2/46 -jual lulus sil

"Al-Nawawi di dalam kitab Al-Tahqiq membenarkan bahwa makmum tidak wajib

mengulang shalat secara mutlak. Kata mutlak baik najis yang dibawa imam itu

tampak jelas ataupun samar" ("anah al-Thalibin II/46).

-uji: Sij: x 33;-d 2. Sirles : - ; ; U- 9sis- 4: : ,

157-156- ,l:JI

"Andaikata usai shalat imam ingat bahwa dirinya sedang hadats atau membawa najis

yang samar dan ia mengetahui bahwa sebagian makmum masbuq mengikuti rukuknya
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sebelum sempat menyempurnakan fatihah, maka ia wajib memberitahu perihal

keadaan dirinya agar makmum tersebut mengulang shalat bila sudah salam dan

dalam tempo yang lama. Bila belum/barusan salam maka menambah satu rekaat dan

sujud sahwi." (Tanwir al-Qulub 156-157).

su: sa: eisei- Sesa i: 2 : -> s, si ja- : -4-3 ou & S

1/63-us, cel ujis : &, asal

"Tidak wajib i'adah jika imamnya sedang berhadats sekalipun hadats besar dan

membawa najis yang samar di pakaian atau badan, maka tidak wajib mengulang

shalat bagi makmum karena tidak adanya kesalahan dari makmum dalam hal

tersebut." (Fath al-Wahhab |/63).

4:: is: se:- : - - - - - - - - - - :

uise - 9s sax & J- 3 v -> - & segi: :9- J#ise - Asia :

1/50 -, -el: Jé u:3-5 sil.

"Andaikan seseorang shalat tidak tahu bahwa dirinya mem-bawa najis yang tidak

dimakfu, atau sebelumnya ia tahu kemudian lupa lalu shalat, kemudian ingat kembali

maka wajib mengulang shalat ketika ingat atau sesudahnya, karena kesalahannya

dengan meninggalkan bersuci. Begitu juga wajib mengulang tiap-tiap shalat yang ia

yakini mengerjakannya dalam keadaan najis, berbeda jika najis tersebut dimungkinkan

adanya setelah shalat maka tidak wajib mengulang, namun disunatkan sebagaimana

keterangan di Al-Majmu’." (Fath al-Wahhab |/50).

0039. Shalat Fardhu Bermakmum Pada Orang Sholat Sunat

PERTANYAAN :

Ki Sholawat

Kasus : si saprul Sdang sholat sunah ba'diyah, tiba-tiba dari belakang ada yg nepak

pundak saprul (bukan setan) yg brarti dia ngemakmum ama saprul. Tindakan apa yg

harus saprul lakukan ??...Monggo00.

JAWABAN :

Masaji Antoro

Menurut Imam Syafi'i tidak disyaratkan derajat sholat IMAM harus sama jenisnya

(seperti sholat adaa' dan Qodhoo) juga tidak tidak disyaratkan harus sama derajatnya

(seperti imam sholat sunnah sedang makmum sholat wajib) asalkan NIZHOM /

urutannya sholat sama diperkenankan sholat berjamaah, (yang nizhomnya tidak sama
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seperti imam sholatjanazah sedang makmum sholat dhuhur misalnya).

Berbeda dengan Imam Madzhab lain (Hanafi, maliki dan Hambali) yang memang di

syaratkan derajat sholat imam tidak boleh lebih rendah ketimbang sholatnya

makmum.....

*ul ue S. Ji- 2,4 sl-> -a: 9 asal J Su-Jsi au) •3& S Qi lau) as, ’s

Fiqh Alaa madzaahib Al-Arba'ah I/664

Jeulu s>}J: Ji-Ju Je, A.J sl-us -as.u-: Adu-J J- e-l es-ulis av-S : ->> ra: S:

Ast,SJ.: J:- : Ju Aeusz Ji ura: J-a- e.US & : •s: A$3 J Salus 3-a,éas ra: Al:9ua J :

Al-aâl : ) .

Dan tidak bahaya perbedaan niatnya imam dan makmum dalam shalat berjamaah

karena tidak adanya kenistaan ketidaksamaan didalamnya, karenanya sah

makmumnya orang shalat fardhu pada imam yang shalat sunat, makmum shalat ada

pada imam shalat qadha dan makmum shalat panjang seperti shalat dzuhur pada

imam Shalat pendek seperti shalat shubuh dan sebaliknya hanya saja hukumnya

makruh namun masih didapatkan fadhilah berjamaah. Berkata as-Suwayqy

“Kemakruhan tersebut tidak dapat menafikan fadhilah jamaah". [ Hasyiyah al-Baajury

|/205, as-Syarqowi juz /322].

Wallaahu Alamu Bis Showaab

0072. Posisi Makmum Perempuan Dalam Shalat

PERTANYAAN :

Tommy Sumardi

Tangled malih, Dalam sholat berjamaah, wanita baiknya di samping,atau di belakang ?

nyuWun pangertOSanipun...

JAWABAN :

Mbah Jenggot

Salat jamaah dengan satu imam dengan makmum laki-laki dan perempuan, terdapat

perbedaan aturan shafantara dalam satu tempat dan dalam tempat yang terpisah.

a. Jika dalam satu tempat, maka aturannya laki-laki di depan dan perempuan di

belakang dengan fadlilah terbaik bagi makmum laki-laki adalah yang paling depan,

dan bagi makmum perempuan adalah yang paling belakang.
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b. Jika makmum perempuan menempati tempat tersendiri atau di tempat yang jauh

dari tempat makmum laki-laki, maka fadlilah terbaik berlaku sama antara laki-laki dan

perempuan yaitu shaf yang paling depan.

Dasar Pengambilan:

337/2) - E.U esle su-)

24 - ->ws 2u-4 ua uai ul° 0° AJ : Jiu- su-Ji: Jur, - - -a: Ji -->

* - - 4 : -: 31 :U -Ju-s ->lau -- -a- su-l & --> -l,&J

J- 4 J-, -e -us -e-l - - - - - 4 - 4 J- 9 J: se4 -

si G- - - - - 4 - 4 J- -e -- l/es- - - - - - - 4

•i 's' di S1 - - 9 - - 5,- jur ul: //* 3: -- - - su

Suel jur. Az-J Jeej S

192/4)--le-J : - -J)

Je, ->s-e - &J luas a;- Jl 4 su : 4 su : Js' --ali-4 u: *

Aeur Je, & su-ji --e 3 wi Je, eur e :eu- el-A-J su-l ->sia : 453 Ju-J&

- - 4 - 4 J- Ju Ju A, et- a;- su-->s- J-ase Jiu- - - - - "

>, Ji Q lel; -- sis, " 43 x,: u, su-l ->s-e : ua, ua, 's Jur, ->s-e -

Je) 9-J - al Je S al A,: 5-el: );-aia: , Aus: sl;- au') A. s.U - al J3'N - alu

S :- :us - - - Ju: ;-t 4-2 st," - - 4 - - - - 4

- ab, "4 ->} - 9s-e : JU.

13 /2) - g3;-S Ai-j)

staju su-i-si di Aiw, w: 4 jiw: es e : J-, -si wi : Ju

: J-A: Je, es : :- 8 di J-A & Gie A, su--> -lu

- - - - 4: : - J-9 :- ; ; ; ; ; ; Sei

:Je, ale & 3-4 J-A & --- su-->: - Ja: : -> s,::

se u --se, J: u: *e-s: : , + -- kii .

303 / 4) - la-U Gal; . Ju-Ji -3, -5)

-AM : Jé ès A, A,- su-l ->s-e : A,- u,: e): Jur, ->s-e : : -->J :

J. Ju-Jis & Jur,M & S -\;- Jal-e 3 Ju-Ju Jal- 31 - Jl° J9- J:*Je Jr. la
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su-M: Jur, - sia) -- 2l, Jl ual Jis; : :-e J, Je, G - -ur : 4 -

-& A-3 : - ) -sla Ge awal 9-ass ul: Jal 4 :

Belum menemukan ibarat yang menjelaskan keutamaan shaf bagi makmum

perempuan yang berada di sebelah kanan atau kiri. Itu dalil dari jawaban di atas juga

tentang wajibnya satir / penutup antara wanita-lelaki.

0098. Imam Dan Makmum Beda Madzhab

PERTANYAAN :

Uffudh SyecherMania Notobolosongo

Assalamualaikum. bagaimana ya hukumnya berjama'ah dengan orang yang berbeda

madzhab...?

JAWABAN :

AghitsNy Robby

Ana ambil dari kitab Syamsul muniroh juz 1 : 342

Ji-5 -J : -Je-3 &- -al-5 ial,SJ :Aeu-J as

"Hukum-hukum jama'ah : makruh, seperti di belakang ahli bid'ah dan di belakang

orang yang berlainan madzhabnya seperti madzhab hanafy".

Dari kitab yang sama 343

294 :)s>,SJ ušJ-as 2,4'N 9s ol: keu-Ji ura -3: ) ial,SJ & :)

Mengenai sholat dimekah, anangintip di Taqrirotus Sadidah : 291

Ji-5-4-0 ule- 3,:SJ keu-J aul Jé 5 g. Jiu- S uji keu-Ji J-as 3,:SJ keu-J

(e-l-J 5-3 &-la.J 4>>> Je J- 3)

Mbah Jenggot

Ketika terjadi perbedaan madzhab antara Imam dan makmum, sedangkan imam

melakukan hal-hal yang menurut keyakinan makmum bisa membatalkan shalat, maka

hukum berjamaah dengan imam tersebut diperinci sebagai berikut:

1. Jika perbedaannya pada furu' ijtihadiyyah yaitu hasil istimbath para imam. Misal,
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imam bermadzhab Maliki dimana tidak membaca Basmalah dalam Fatihahnya

sedangkan makmumnya bermadzhab Syafi'i yang menyatakan basmalah wajib dalam

Fatihah, atau tidak meyakini kewajiban tertib dalam wudhu’nya sedangkan

makmumnya bermadzhab Syafi'i yang mewajibkan untuk tertib, dan misal-misal lain

sekiranya sah menurut pandangan Imam namun batal menurut pandangan makmum

atau sebaliknya, maka terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama sebagai

berikut:

a. Menurut pendapat Imam QOffal memandang pada keyakinan Imam,

sehingga apabila menurut keyakinannya (dalam madzhab imam) sah maka sah

juga bagi makmum untuk bermakmum dengannya secara mutlak.

b. Menurut pendapat Abu Ishaq al-Isfiroyini tidak sah secara mutlak.

c. Jika Imam melakukan persyaratan kesahannya shalat menurut keyakinan

makmum, maka sah, tapi jika meninggalkannya, maka tidak sah.

d. Menurut pendapat Imam Abu Ishaq al-Mirwazi, Abu Hamid, Al-Bandaniji,

Qadhi Abu Thayyib dan dan mayoritas ulama sekaligus sebagai pendapat

yang paling kuat dari pendapat-pendapat sebelumnya mendasarkan pada

keyakinan makmum. Apabila makmum mengetahui secara pasti bahwa

imamnya melakukan sesuatu yang berakibat tidak sahnya shalat imam, maka

tidak sah. Namun jika mengetahui bahwa imam telah sesuai dengan

persyaratan sahnya shalat dalam keyakinan makmum atau meragukannya,

maka tetap sah.

2. Jika perbedaannya bukan furu' ijtihadiyyah melainkan pada perkara lainnya seperti

perbedaan antara imam dan makmum dalam penentuan arah kiblat,maka tidak

diperbolehkan satu sama lain untuk shalat berjamaah.

Ketika dinyatakan berjamaahnya tidak sah, maka konsekuensinya adalah tidak

diperbolehkan bagi makmum bahkan membatalkan shalatnya jika mengikuti imam

disertai menunggu yang lama tanpa melakukan apapun. Namun jika tidak

mengikutinya atau mengikuti tanpa menunggu yang lama, maka shalatnya tetap sah

dan terhitung sebagai shalat munfarid (sendirian).

288 2 / 4 :) - -J)

(:Qu :- :u su: Qu :Ju-J -el-" --eu sl-' (ual-) -uju Glas Jiu- ( :

- S3 - - 4 - - - - - - -- S3 -u! u- sa, s, S

J u:9-S -še si asal J Suise Q3 sause : - au.S. 59-2 & Si Alau2; ul 4: ;.2;)

Jé ula 33-3 -a: ) (gul:) au} >uieu buse Juál Jé ula :-a' (u-) Arsi 4-0 & 2,4

•,: - : 9 (-us) & -l 4° 4: - 9 : Ae,- u: : els & AA-S 3-l :
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3i Jé : -) sas (:U;) -a: , : u& si - u: 4, Jl sl-38 - 59.al - -

: : 45 uä- J 9:1: - ali e :eul: :-J: AA-9 -- xi --> s,:, J 3

&: ->>J J-e- La asal J 2uise - Las - u& si 4- Ju) uád- el: sl-> -a: -

-al as se-J Ade Juil ue & Asul slus - A, 3 :ul 4, sisi, Ji-J- 3 Ale

>&-J -ue sl->} - - -a: : - Qu* :ulis 8- ) - Ae A-J -e 3:

u-J 4: 4:u si , ) J: al; ue-ei & Cul-J JuvS : -J: 23'N Ju Jual reales

luas asl, Jés : - 4 J &,u.J. J.J.J u-u : JE uju Aals 49.2 - 43-3 s, asal Jl:

au} >uise u,:e J ->>J 4: -ase Ju Ju-J o.uise S 4-3 e :u -Al-Jā- - 3’s --

- au9 -&s - -al° -al :u les -Su wa- sus u-e 3: 9 Sl slus' -

>uise use as -28 ° 4-0- -: 4: 4au S1 - -: ex-J &l; 9: :

--> -:) au') A, -a) :u:J -Al-Jā-J - 3’ - J au'N 2uise u,:e Ql; asal J

9 Sls au} >uise u,:e J asal J - >s-J au') A, Qu as-u! Aau 4-0

126 J° | 1 2)- e:J 3-->3 Jrjual 4-29)

J: 25& Si walu-l Quy-e u: -šalu si asal J Suise Q3 sause : - au) 59.2 -\s 3 ul°

* , si :ula) : Jl.ue'N 4, si te: J: Les A-, A-J - Jl. Ase-9 & 2,4 u:9-9

-S a Las - 3 - xi - Jes -2. Jual Jé eur al-A-J 9.2 - : -u

“-a: :u : - ) - A - 9 sud AA - :us, sa: “s &AsS ue

4 asul sl-> -a: ) Juil ua les -- Ju.

4: :u si , SJ, al 31- G --M; 2: Jes ext.l 2useu buse - -- - -ue:

lia: :M - 4 J &,u.J. J.J.J uau : JEule &al° 49.2 --2 &3-> s, asal Jis . Al-J

:-al Je 4 :ul slu: :a al: 43: :ul 4: V : le A-J ase 3 wi -

4 -Su -u-Bu : Ja u: , -e S :A-S 3-l isu-S Jes se- 4 sa: su

4-ali us- 4-si Aa, A-Ju asul sl-us J-eu-Jé è: -e 3l us. Aji gul: : 4u: sle 3l us

sus : 98 SE - asu- 9 :U; 98 SE - u& si -u-l, le ase & -S: Jaj :u:

->>J ulus -e : - Jl. A-J -ue &a. S: 2-ue &a: : e :ul J-a: *Ju Ju-J

•i &i 9.3 : - A-J -&s - -al° -ali sual la -Su wa- sus u-e 3l:

Jiu-J J-e 3: 9é au } >uise u,:e J1 asal J 2uise u,:e Q! 36-0- au S1 Ja: A -ä.

- se-J 23- au') A, B asal J au 34-0 - usu -: ev) -, -ah :ul -u

J90a u: - ;- 9é è,4 u:9-S & S Qi :u :-al 9 Sl: au} >uise u, sel el asal J

:S -As l° -- jau asul : si uji us-le- -al- al-A'4 su: Ji : 59.2
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SS e º º lº Js el -è sºlº 9 ge Jay Js aº -, ol,sue ºi ess ou silº; o, se lº

Jgº gº, º Jas J Si sa sºlº - e º -, JS -a: eas S, lº cºl Jº -a - si º

cº le rass o J S slasº -a sera - al Jsº e Jºe Seel sº -a S e lº – e

z a Sy –º- Se ºgge o, al J- 23 º 2 a 3 e il 5 gecº è al gºve! e si suºl

ºS e e- ea : -, o se -, Js as -, e -il - Si esis 3, -º- Se e Jºe

-ºlº cºl ceº º bº e se reale - sºrellº a lui - e º SS-e è ºb J5 eb

-si - e ex-e - º - se si e' is -e-eS a Jº, ais -S sº se

–9 - Se S classNI SI Ja: è SI vºtº e suss.

313 e 14 a) - -si z, )

e lº oss o (es. -) :-e: le e,i lº esalu si esºtal osº e S su e ! -e - solº

º;-Jº 5, è JºseS 2, 3 e 5 le e/º siedº - º sºle-S 3,º è esº

º e S -ai Jill Jº a 3 (us.-) e, º sºlº sl.usl e e già a S. e sº a cui è lº si

SS e SS -a S al- 3 - Jº Jº º ( gub) 1 –sº le 3 di Jalº e laiº º gas, ove e-e

sue eºl tº -Su usa- sui li º le stel –alº 3 e -se e, sul sise è 3. lº e S

e,º e - a - es sessº è essº - e -e e ºb- ed è ge, se lº esº

eleas" e sº -e sei e se e sºlº sºlº -e se S e le lesiº e gli esº

assuºlº siseu buse -a se 3, ºsº e sley e S Jee buse slaº -a S Jill ,sº e lº

suº esºtel: - Li -, e º su 3 gºl e º Sºs-ledº e o sºlº e-º il 5-3

ce 3,3" eraº - º ai ce e è lº isl a -3 , le 3 os ulte -e il cº-aº -,

sue -e e 23 sºlº su di te 55 al 5 gall eurº e si e' ast- º! e ºrº e stilº e S

elº 3 Jeº sº -, esse sº e su SºS -a S º se, i-S - al Su-S e sedi

eS e le as- o le 3 us º slasº - si sºui è -si - e sº iº S ei 4 gi Jº si è

S oi e al -1 e 2, lº z,i si se, ºd e- e uºsº - sia la tesi e sui sºli

ºl sessº è -º - e lº sº -al e il sºlcº - e eu - º –º,e 3 us ea

aste oi ce 3,i eºS 3º (edl) e Si è J è ila siede e di clasº e il 9 e lº è,e

sle, º lº sied sº lº sº e le ºè e: el a: o il 45, oi ce: eurº e

sl e sº -Su sa- slas Wysz SE –ººd º le ass 3 us ed º, S e le Asl di

se- - Jºs ºu Sº Jº è -i o sºlº Sgº a 5, º siedº se sia al calº sºlº

a S e, sºlº -al- -al siedi le 33 Sº e S si e' º, se lº sa e sul sise ,se o

S3 e SI si e' º, se o esºtel e- sé-Jº 23 - e-S e, ol, esult ºu e-U -, usu e, il
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Les elJ33 e saai el 3,-- 39- exla lie' cel 55- Yº & Jill Jº Leeëxa-S eIJ3 b% $ 91 (Jelly) Sé

wé-- --> JS 39- eº Ja- sleeëS) -é-a-- -- -- -->>Léººrl -ala-ls alal A 14evas buil te: 13!

è3-é e-l', gl, SW - AS ,, Jel-, ºléº- Lee: -ala-ls cº-2-3 Alle eleul - al 5 lis, ee-el des Jeu

*, **, sleeëSW 5- Jºe S --> Luis SW &aal eurº 39,- exia: ex-lel us ceº -*-* :-**lé - -ala-ls

#SG Leº 44-ls els) @G - Al 3 (u-la-l) ergy'-a e-ey's “# Al-J. eXS - Lise Laal 352e S al

Ja- e-é-a-e slººt ze al 14-1, 4- Jºsual" bus blº Asylée J1 2214 - sl2S 14-1, e-é- 14-13 JS J-Lº

-4 sul Sylee Jº Les ---- -- sul Sºlée Jº blº -u saai el ---- *ble 4-1, 4- J---|| bus èl,

-- Jë ble-, Ju-J) is gul 3 lee Sº Jºaº J ble -Juju gle sleutel, u glas 51,- + ->>> Sº

- 13 el Vis à 12-JJ-J) -->- JW b" J# 22,- “S ---- -- --'9: slaas S) -é- 4-1, 352e S Jaº-ld

ië, Sl, 3955. JW Ju-- Leywel gºede sleeëS & - Les sleeëS &a-* :-S & Jeu Jeu-a-S) - J-J,

w- Lee saai el 3,-- S, -- -- --19 saai el ---- --> J$ 35-- eeS' ** Plºed ee! Jé,

eIJ3 eu-Yi Ju- cº- ex-Lel vlºe al 131, 54- slâs, e saai. Je sul -e- es)-- $ 993 J, SW vºl ->- #

Ji- VA Je sleeëY) 332-3 &-5

25 Je / 2 z) - J-Jual gue!)

G - Je zºu 13 u. - z>> ** *** el J-S ex-J el J-all & S2 Lºl gl (al 3,Waal 4,8 JUe, J,3

Usalu el-J JL- A -all, ººk al “S, Jue 131 lºs ra: Sº Jºse - “S Wasl we el Taal

Je 55'), Jºy2Sl, “sy-S) -é- &-J (39- - sºa-l), elell, die al 3 us - “J) - "eellº -

“J,3) &U -- -jus ee: «J el: Jºselu 39-all bla is ied"J-el A el-ls 33-il is A el-J Glºr:

J# ele exia-J JA deled) - Jº Lee- lab 9- 3,-* 39- Gle leas, d;SS ->>- GS gl (59- -Ila,

Jë eS tºe of e-,ëSl, J--- *e eurº - 3 - Je 39" Jé & Juſu Jaas- el Jºelle &-Ju Jud

3) 4-3 SW 32, 3,ël ede - SW el a-s! #.

327 Je / 2 z) - Gl, JW gºly-)

(J# #4-JM zº veel gl (al) : J, Jº &# x- ---| | 3eLij de 9- &#5,0 2Was Sº Lºeb (39) 3,Waal

*, LA - 3 - Je 3S Jé & Ju-Ju Jaa - el Jºsedly &-Ju Judi # eue Sºla-JW JA (ex-- -Ma) Jºel

* | 9 e zA - SW 2, 3,ël ede -SW a-sel - GeoSS) sl Jë c& Jae-Ji de ei et ASl, J----

“i Jº Jºle 2, aail: ell, Je le-é v Je du S &que S el las el sleeëS) - 4, 5, wº Ji Jº & JG -

«Jud) Ja el 52 -, iſ A Gºo*S) -b - ºral ede - S3 a 4 el ee- “e ra: Jé* * * *

& gl (U- Aaal sl) d; 3-4-J) zº, sº wel gl (-03) d; * 1 ra: 5-ull, “ud Jagd',

33-e Jº &# x - J J, er lºl las J-S S &ü, Lººs el 4,2 el A-9 (ieu- Ye Lººs el) J, - veel
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au Su sl-38 - 9 Ju: Jis u, J-S : ,a: ; v ->: au-U 43° 3,- : J: :

&J au') ,as si keu-Ji e :Ju Aale: Ale au as si au') Al-e u-- ue 2,: ; ->e: J2,4

o-i. V : Jl. A&M, J-J us si s 'Ja-J us- ), us ra: Sè ë, ia :

200 2 / 4 :) - -J)

(sl-39: keu-J asal J s: Jl eu-J 4-al 2: Aji Je -Sl; asu:J Ja: Gāi (: -J

&: : 2,4, a;-l sl-S : Ju : - ;u-šal,-S :&, & sua& Blé au:

-uis ula a;-l; 2,4'N's slus) : 4; 3: Ls - -aal 8,5 ->>> 4: 49.2 sui slus)

J:Jl: Ailai - 2ui was- Su-3 : -- , , Jusi au9 :u Ju 2,4. 49-2

&la A&s la-J eui,%* 4 awu - - a:) & “X-e Ja: ua,: (ure-e) •s,-t:

Je 49.2 Ja: ) ul° Ju Js:S 3la A&s 44: le Jušu : 4'N Ja: S gul J3,-13 s3x.J

Aas 3 Ja: uju 49.2 Ja: ul Ql: : J3.J 4 : - ->> 9 Aeu-Ji ura 4 J-a- S: 2,4.

U- 9,as 3 ua suas & Ala suas 3: 31 uu 9uas Jues & 42-3 : ua,: 225-3 Ae:

*u.J GS s: J S aau 4 - J slus) : * 4>-2 suji u: ; ->>> 9 Ja: Sè lu

J:Jl G-Jeuil Jé s: Jus 4: Si Ju :J e-e J-29 J'N 59.a/ suji sl-us'N 51,- ul° -->

4u as au) iau ->> 'e 9. Ja: "J- : Jè 59-al J-ei : u: , S-A-S- wa:

45-e Ja: 2,4-Ji Q -Su ul° 3l 49.2 -la u:J *u le 9. Jae Ji - : Jl: ora. J

---! u-J La 4 Je,° 3) ue-e Jé - au.J 4 - 2,4.J S-4 & Ju-J & au-Ju

sl-us') s: Jus'Ja u: : 49.2 : - awu su: s! ulau') a9- Je 4-9- -ää. Jl 3: S :-S

Ju-J ->>J. A. J. Aâla : - 2ul : -J ; La -al le Arev 49-23 Ale : Sé

•uel A - Las N ° 49- u:34, J- 9- el, - u - '

6.2.6 0309. Tidak Memperhatikan Imam Baca Surat al-Fatihah Saat Sholat

Jama'ah

PERTANYAAN :

Bumi Jingga Azzura

Apakah Sholat kita tetap sah jika pada saat Imam sholat membaca Al-Fatihah tapi kita

tidak mengikutinya karena kurang konsentrasi < terbawa khayalan > ?

JAWABAN :

Mbah Jenggot ll
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(&: au) 4,4 ei& As1)>| >, G- 95-u! Jsi au) au 4>i :G:Ju

e: - S - Jl°u) J>es J. Li G-as.

(3% J. Jas leist, -al-J --> u: : , 4-u! : - 3 Ae: J. 4-u! u: :(Ju

&ai - -: :- - - - J-S & - S3 sel-s-M: :9 ua gas use os3

>3-4 si auál * 3> u: *l: : *)ui s; 4-ju sas : - au) J.S Qg J-aâ0 J u:J.

el: si : Jl° :u au) : 49.2 -Wa Ja: - Og si, u le J 4:1: 3l° 4.9- - 4-5 ji:

4 ji Jš lesu, Ju-S u-J :-e se-U - aul°9- - 4: ji -se: - -ul :

->> , as le - as aul : --> seus - G - J- 3 lub & : &

4,si: 4>i 9 : 4 Jaa w yuá Li Ji-A. J. al-A: : ex - 9 -J* 3>

sula & : Ges u: - - - - - - - - - 44 Jeus sé Sls &

s>,SJ Jé usia- P9s J. Lu S! asal - S3 - Ja: , -5 sel, 4 ai-: *& Ai.

u: Juš :X J1 94 ° La Gr 2>,-Jé

Bughyah.

Edy Humaidi

Kitab Nihayatuz Zain halaman 60 :

u: aux & 4,: *J:* 9s: J- :yu: saw -> sa: s-ray sas :

Ja:34a s: :& -43. Ag. :J: 23,- : J- - - -u s

*J: -4 - i-3: : es Jeux | > -u A - -

Andaikata seorang makmum mengikuti imam yang cepat bacaan fatihahnya

menyalahi kebiasaan, sedangkan makmum adalah orang yang normal bacaan

fatihahnya. Sementara makmum pada setiap rakaatnya tidak dapat mencapai beserta

imam waktu yang mencukupi untuk membaca fatihah dari bacaan yang normal, maka

makmum adalh orang yang masbuk pada setiap rakaat, sehingga dia boleh membaca

fatihah pada waktu yang dia mencapainya. Jika imamnya rukuk dia rukuk bersama

imam dan gugur sisa fatihah karena tanggungan imam kepadanya. Berdasarkan ini,

maka mungkin sebagian dari fatihah gugur darimakmum pada setiap rakaat.

6.2.7 0352. DINAMIKA MAKMUM MASBUQ

PERTANYAAN :

Atun Mutiatul Afiyah

Assalamu'alaikum. Sewaktu sholat berjama'ah pada roka'at ke 3 ketinggalan
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membaca fatihahnya karna bermakmum pada imam yang cepat pelaksanaan

sholatnya. Hal ini jika dilnjutkan membaca alfatihahnya maka akan ketingglan lebih "2

rukun" sedangkan jika tdk dilnjutkan membaca fatihahnya padahal bukankah hal itu

wajb dibaca ? Pertanyaan: Apa yang harus dilakukan makmum tersebut ?

JAWABAN :

Hafa Zubair

Wa'alaikumussalaam... Makmum tersebut ikut gerakan imam saja, jadi langsung ikut

imam rukuk saja dan tidak perlu meneruskan fatihahnya karena ia dihukumi masbuQ

dan alfatihahnya ditanggung oleh imam.

la-30 -Ju -jul - ua, : ) J. A. 4,2 Ju & -: : Ji J- aul au) - Jl:

a-ui us u: JE3) :9: -usul 4 : 4-ui au: Ale -- 3°l; 36 J-Jl.

&: ) le - au) :3 : 4-ul &i u , 3 - 34 -ul &- ur; av) & 4,4 - Jl:

AAA.

Jika mendapati Imam dalam keadaan berdiri sebelum ruku', maka makmum mengikuti

saja. Ketika Makmum tersebut mendapat waktu guna menyempurnakan bacaan

Fatihahnya sebelum ruku' bersama Imam, maka ikuti saja Imam itu, dan wajib

menyempurnakan bacaan fatihahnya, dan makmum yg demikian keadaannya di

perbolehkan menselisihi 3 gerakan Imam yg panjang"

"Dan ketika Makmum tidak mendapati keluasan waktu untuk menyelesaikan bacaan

Fatihahnya, maka yg demikian itu di anggap sebagai Makmum Masbuq, ia hanya

membaca Fatihah yg ia bisa saja. dan ketika Imam telah Ruku", maka ia juga harus

mengikuti ruku'nya Imam". [Nihayatuzain halaman 122].

Sebelum kita membahas makmum bisa dihukumi masbuQ pda rokaat kedua,ketiga

dan keempat, maka tdk ada salah nya kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu

makmum masbuQ dan yg muwafiq, silahkan anda fahami dari ibarot diatas. Selanjut

nya, anda bisa memahami bhwa makmum masbuQ itu bisa terjadi pada rokaat kedua,

ketiga dan keempat pada ibarot selanjutnya ini, dan juga dlm ibarot ini menjelaskan

bhwa bcaan imam yg cepat, itu akan memungkinkan makmumnya tsb akan masbuQ

pda kesemua rokaatnya, al hasil. Makmum tsb tdk hrus membaca sempurna

fatihahnya pada tiap2 rokaat-nya dalam sholat berjamaah tersebut, sebab statusnya

masbuQ (secara hukmiy) dan fatihahnya ditanggung oleh imamnya. Ini ibarot nya:

lis 43,4 s; -51, 2, vel 4-3 al°3 &M : ul: Ae: & Julel; 3: 3:1, aul s.d 3):

- * -uh ksi : La es 3-49.2 ° Jl Liss & Juels & Su su:

Juus Jl.

C 2013 www.piss-ktb.com



SHALAT | 603

6.2.8

ue) au) : 4,4'N 4-53 Js au: J- Juš3 Aé).ua. asal Jl: 32uli ->> Je Sal,: 3- auk e-3 :

lai-s 4x 3:34aul : 31 452 V -u) - Li 4-5 Js 33- 36 J-J la-3) - 4-jud &

* Js * 4>dul Jaa ksi & La Jes 4 au}|J- -ul ău ue.

Dan Ketika Imam telah ruku' maka Makmum kemudian mengikuti ruku'nya, dan ketika

si makmum menyempurnakan ruku'nya, tapi kemudian dia mendapati Imamnya telah

ruku' (Pada Roka'at berikutnya) laka si makmum harus berniat Mufaroqoh

(Memisahkan diri dai Imam) dan kemudian berniat mengikuti Makmum yg lain sebagai

Imamnya yg baru untuk di ikuti Ruku'nya secara Thumakninah, yg demikian ini

memang di perbolehkan. dalam kasus seperti ini, makmum harus menggugurkan

bacaan fatihahnya agar bisa mengikuti Imam tersebut di setiap roka'atnya (Membca

fatihah sekedarnya, Untuk bisa masuk dalam kategori makmum yg sah).

Dan apa bila si makmum mengikuti Imam yg bacaannya cepat, dan makmum telah

terbiasa dg Imam itu, dan makmum itu tidak bisa mendapati pada setiap roka'atnya

bersama Imam untuk bisa membaca fatihah yg biasa2 saja yg dapat mengimbangi

gerakan Imam, maka Makmum seperti ini masuk dalam kategori sebagai Masbuq di

setiap roka'atnya, maka Makmum di perbolehkan membaca fatihahnya yg bisa ia

dapati (sebisanya saja) kemudian ia ruku' mengikuti Imamnya, tidak perlu

menyempurnakan bacaan fatihahnya, karena bacaan fatihahnya telah di tanggung

sama Imamnya. Maka hal seperti ini bisa saja terjadi di setiap roka'atnya.

[Nihayatuzain halaman 60 ].

Fiq Khachu Jumfunk

Dalami'anah Tholibiin halaman 138 ada masbuQhukmiy dan ada masbuQhaQiQiy.

0359. JAMATAH DI LANTAI ATAS DENGAN TANGGA DI SAMPING

Pertanyaan :

Bagaimana hukum makmum yang berjamaah di musholla lantai atas sedang tangga

yang ada (yang menghubungkan lantai bawah dan lantai atas) berada di depan

musholla?

Jawaban :

Permasalahan musholla bertingkat yang tangganya di belakang makmum, jika

makmum mendatangi imam bisa menimbulkan berpaling dari arah qiblat adalah

mencacatkan syarat-syarat sholat berjamaah (tidak sah).

u: 3,- & - - - 9 - :ui - - - - 3 : Ju
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6.2.9

ج أ
َ
و ي ز الْمُشَاهَدَةُ تَكْفِي َوالَ ، وَانْعِطَاٍف َارٍ ازْوِر غَيْرِ نْ مِ .

“Apabila imam sholat di loteng masjid dan makmum ada di loteng rumahnya maka

untuk keabsahan sholat berjama’ah harus ada jalur yang menuju imam dengan tanpa

berjalan menyamping dan memutar, dan tidak cukup hanya dengan melihat pada

imam saja”. Keterangan serupa juga terdapat di dalam kitab Kifayah al-Akhyar Juz 1

Halaman 139. [Mbah Jenggot].

0376. SHOLAT BERJAMA'AH DENGAN "MANTAN" MAKMUM MASBUQ

PERTANYAAN :

Dien Saepudin

بركاته و
اهللا

رحمة و
عليكم ألسالم

Bolehkah makmun kepada mantan masbuQ ? Misal si A masbuQ pada si B pada

tahiyat akhir lalu ketika meneruskan sholat nya ada si C yang kemudian bermakmun

pada si A itu ... gimana sholat nya si c apakah sah ? kalau makmun pindah2

bagaimana kaifiah nya? apa benar sebagai masbuq kalau mau dapat fadilah

berjamaah itu mesti tepukin dulu si calon imam dan kalau gak gitu gak dapat

fadilahnya, tapi bukankah itu sifatnya mengganggu sholat seseorang?

JAWABAN :

Nur Hasyim S. Anam

Wa'alaikumussalaam....bahkan bila terjadi bermakum dengan cara "berpindah-pindah"

juga boleh ( sah sholat berjamaahnya).

Arwan Masruri Muhammad

Zaid menjadi makmum masbuq, ketika imam mengucapkan salam maka si Zaid

berdiri guna melanjutkan rokaat berikutnya. kemudian datanglah Paijo dan

bermakmum kpd Zaid.. Maka sholat jama'ah si Paijo bermakmum dgn si Zaid tersebut

sah. Bahkan dalam kasus pelaksanaan sholat berjamaah dalam sholat Jumat pun bila

terjadi kasus serupa itu dihukumi sah dan Zaid cukup melaksanakan 2 rokaat saja

dengan catatan cuma terlambat 1 rokaat dari imamnya... begitupun halnya si Paijo

juga cukup melaksanakan 2 rokaat, dengan ketentuan pada rokaat pertama ia

bermakmum kpd Zaid..

Yang dimaksud "berpindah-pindah" itu begini ---> pada awalnya si Zaid bermakmum

ke si Paijo---kemudian di tengah-tengah sholatnya itu si Zaid berpindah

bermakmumnya ke Mbah Jenggot yang ada d depan Zaid juga. kasus semacam ini
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6.2.10

diperbolehkan dan sah sholat berjamaahnya tapi si Zaid ini gak dapat fadlilah jamaah,

akan tetapi khusus dalam sholat Jumat tidak dperkenankan ( bila dilakukan maka

sholat jumatnya tidak sah).

9 - 2: vaul Ju J13 Su:- 3’s (-) 33-3 (S3) ...(49.2 Ja. Aie - 34 -a: S:

-e Jaa: -4-a: e-* J3°3-. eé 3i 4 ->-2 j-T 4 susu 33-. aus au.S -- Jus. .434 -ala:

J-J :) Ast,SJ & GS - -J le - ua)

J 3-4 -ai 9 : ul 4-J : ; us- J :ul : );-ali ola 4-al J- (-2 43°

3.& 40.A: 3-a: J>') 3,3-a) : ui - G -ue :u :);-al J : J., Ju-J -ue Ji);-al

J - 9ue A uai sas :u :-alu lai, di Au (al,SJ & GS 4:) s>,SJ. sei Aal,SJ

J jau *LS & GS 45° :4,ues J. Ale & w5 ->alu lai, di A&M :ue Aes :

u-9,- .al,SJl: la: :uU Ae: &ral jz- J: J : .âeuszJ -- J. 6: -l: Dé Ales se:);-al

J-J : Je à- :Jual Ae) a quai ->>> -)

Kesimpulan "barot di atas:

1. Makmum wajib berniat menjadi makmum, maka bila tdk berniat tersebut niscaya

sholatnya tidak sah;

2. Imam tidak harus berniat menjadi imam, akan tetapi bila ia tidak berniat tersebut

niscaya tdk mendapat fadilah sholat berjama'ah;

3. Makmum & imam boleh niat jadi makmum atau imam di tengah2 sholat yang

sedang dilakukannya,

4. Makmum akan mendapat fadhlilah sholat berjamaah manakala ia berniat

menjadi makmum semenjak takbirotul ihrom,

5. Imam akan mendapat fadhilah sholat berjamaah semenjak ia berniat menjadi

imam walaupun niatnya dilakukan di tengah-tengah sholat yang sedang

dilakukannya,

Mengenai makmum menepuk pundak imam? Maaf, sy blm prnah dengar

keterangnnya. Mungkin itu semata agar orang yang akan kita jadikan imam itu

mengetahui bahwa kita menjadikannya sebagai imam agar dia niat dan mendapat

fadhlilah sholat berjama'ah.

0458. Imam Tidak Fasih

PERTANYAAN :

Ganjar Aja Setiawan

Ketika terlanjur berada di masjid / mushola untuk mengerjakan sholat berjama'ah dan
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kita ketahui bahwa imam yg memimpin sholat tsb bacaan fatihah + suratnya banyak

kesalahan. Bolehkah seketika itu kita mengerjakan shalat tersendiri memisahkan diri

dari jama'ah... mohon jawabannya...

JAWABAN :

Mbah Jenggot

Diperinci, SAH jika bacaan imam hanya mengulang-ulang huruf atau makhraj-nya

huruf serupa dengan huruf lain(kurang fasih). Namun apabila kesalahannya fatal

sampai merubah huruf atau makna maka bermakmum kepadanya tidak sah.

Catatan: Praktek di atas jika sang imam telah belajar ilmu Tajwid (tidak ceroboh).

Referensi:

:9-9 : 143 : - 1 j-J s, SJ :âl ssus)

(- Ja: ; ; & :J 9-0 Juju : - : -ui k: : 4 : (J-:

su: se44: (*) #9 saja: , : - ja: ; ; ; - ada

dala: : , : J:: : , sils &- - - - 3: - St seis : Jl.J

2 :
: :i, < k : . . . . . , ' , , ...2 .i 4a: : 4 : ...2 ... . , ia : ziz &t- * , , : *a. . . . . . 2

isi S $2 :-as: ->;-Ji Ja: ós Su :-: 363; la: : S3 & :Ji Ji: aul;• - • -

-

ws-i: a; Ja:us jses is Jadi : al- 31 Jadi - - 3 : 9u di : - S.

a: - ; - Ja: ;-Sü a; Ja: :-ios: AS, e-ia: - : -S; e :

9 -ui aji su-l 96: :ui : :ue-Jé 9 |-->i : as -Sue

al ju u: , : : Ju : a; ia isu 4: : :

Jika makmumnya lebih fasih dari pada imamnya maka tidak sah makmum pada imam

yg tidakfasih.Tabir dalam bughyah :

(-jul ->, '' - su -J J- Jls &3,- Ja-j- Jl° 4-ju Li. sl-3 -a: ) (U. Ju

a -še 3: : : JU - :u J S-ei.

Ia ses,uil slus -a: -) : * 4>Juli - - - 3° C. as Jau ses, slus -a: ) :[:-ue

3-el $ 3 °9-1 SM- Jes -- al :* us 4-ei & - 9b -Su

* -S $-A-S- :94 - G ->,- j- 9 se- si : 9 J- :i 914- & J: :

J1>5-u

Raden Mas LeyehLeyeh

us Gu: * - Jl: -lla Sl: ); 4: 42; 4-le & 4-u! 59.al Ja. Je, Jts &,u.J - 4°3

& 3-J :

(-,-l : ; A. Su ue - Jl. .e. ->,- 3' -ae si -uju J- sas (au s,é) 33-3 (S3
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J- •le S: -- & Q!: 5- J-ei 2 : -- Ge

*; -- J- Saur - Jl° 4:u 42, 4,6- J ,é- 13: S1 uai 435 j: - luas') 3-a:

ts, Aji : v 52u-S

Fathul Mu'in versi Download di 4shared. com (maklum di kantorga bawa Kitab)

Mbah Jenggot

Detail jawaban pak Raden Mas LeyehLeyeh : WAJIB MUFARAQAH, seperti misalnya

TERJADI SESUATU YG MEMBATALKAN SHOLAT |MAM, maka wajib ber

mufaraqah SEKETIKA, jika tidak maka BATAL Sholatnya, meski (sudah) tdk

mengikuti Imam tersebut, hal ini disepakati oleh para ‘ulama seperti yang ada di kitab

Majmu’.

Dan TIDAK SAH seorang Qori' bermakmum pada seorang yg Umi, yaitu orang yang

merusak bacaan fatihahnya, atau SEBAGIAN dari fatihah itu, meski hanya satu huruf.

baik karena tidak bisa membaca secara keseluruhannya atau tidak sesuai

makhrojnya, atau tasydidnya, sekalipun hal itu dikarenakan ia sudah tdk mgk utk

belajar, dan makmum tdk mengerti akan keadaannya.

SAH bermakmum kepada Imam yang disangka Ummi, kecualijk ketika sholat jahriyah

Imam tersebut gak mengeraskan Bacaannya, utk itu wajib MUFAROQOH, jika ia

meneruskan sholatnya bersama Imam tersebut dalam keadaan tidak tahu sampai

Salam, maka ia wajib mengulang solatnya, jika sampai salam tidak jelas apakah dia

OOri'

Masaji Antoro

Bila makmum mengetahuinya setelah rampung shalat maka wajib mengulang

shalatnya kalau mengetahuinya ditengah-tengah shalat maka ia wajib memutus

shalatnya dan memulai lagi

( usau 3i uai Ju: SMéue 3i Ser) 3i asal- J: 3i U,u: Al- Jts ( AèD- Ju: ) ãau.90 ( Susi Au!> J-e- e.u: 3';

J. J. - 4, 8,-asal u: 59.a/ >usi u;- si 5i, si

( - 4usi : Ju Ju 59-a) & 2,4 - Ju Jl 3>e) J- 3 -l: ;as sui.J si (>usi 4:

\éu

Bila ia (seorang laki-laki) bermakmum pada imam yang menurut prasangkanya ahli/

mahir untuk menjadi imam tetapi kenyataannya berbeda seperti ia menyangka

imamnya Qaari (ahli baca alQuran) atau bukan berstatus makmum atau laki-laki, atau

berakal tapi kenyataannya imamnya UMM (tidak fashih baca alquran) atau berstatus

makmum pada orang lain atau perempuan atau gila maka ia wajib mengulang

shalatnya karena sembrononya dalam rangka tidak mau meneliti imamnya terlebih

dahulu Sebelum Shalat.

(keterangan maka ia wajib mengulang) bila kejelasan kenyataan imamnya setelah ia

C 2013 www.piss-ktb.com



608 PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB

6.2.1 1

rampung shalat tapi bila kejelasannya ditengah-tengah shalat maka ia wajib

memutuskan shalatnya dan memulainya dari awal lagi. l'aanah at-Thoolibiin II/52 ].

Wallaahu Alamu Bis Showaab

0468. SHOLAT : PRIA Berjamaah Di Belakang JAMAAH WANITA

PERTANYAAN :

Nn

Pertanyaan TITIPAN : Ada bapak2 yang telat datang kemusholla, Shalat baru saja

dimulai... Dalam musholla Jama'ahnya kebetulan penuh, Si bapak nggak ada jalan

untuk bergabung keshof laki2 (padahal beliau ingin sholat berjama'ah). Tempat

longgar cuma teras musholla yang otomatis di belakang jama'ah ibu2... Apakah sah

sholat bapak tersebut jika terpaksa berada dibelakang makmum perempuan ??

MaturnuWun.

JAWABAN :

Abal Fatum

Di belakang imam adalah golongan laki-laki, kemudian anak kecil dan paling belakang

adalah para wanita, ini semua hukumnya sunnah. Dan kalau berbeda dengan

ketentuan dari urutan diatas, hukumnya makruh

-->u-) :JuU Qu-a) -3.83 su-J - Ju-a) : Jur," ev.) -us -:3.

*i-e J-59 - sú, : Jur, 4> -: 0 -3-u! ->u-ei ->- 31 - si"-:"4:

Ju Ji Ji su-l - J S 9b -- Qu-al.

2,5 ×5.J -, -43> :

[i'anah tholibien juz 2halaman 25 darul kitab al islami bukan yg beirut].

Masaji Antoro

Dalam kasus diatas berikut solusi yang ditawarkan oleh ulama fiqh :

1. Bapak-bapak tetap shalat berada diemper mushalla dibelakang jamaah wanita

(ibarah Abal Fatum)

2. Wanita bergeser kebelakang dengan tidak menimbulkan hal yang dapat

membatalkan shalat (gerakan tiga kali berturut2), bapaknya maju kedepan,

pendapat ini yang dipilih oleh Imam Ali Syibramalisy

( - 9 9salu - J S --al Ji Bi- S: 9u-a’ - 3 si (:u 9u-ali -3. S: 4:

* - Gaul Qural - 9 si ( -->- 4: ) -- 4 - - - -el-S ou-al

> - awal us: 4-$ 9,-3 : ra-s: JA --au Gi- 3 su-l 9 :ul J-14 rels &:u

Je: JA -,- -b S sial,-9 - 9,: J. Ga, ra- - - - - 3 as -
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6.2.12

(Keterangan dan tidak diundurkan anak-anak karena kedatangan orang-orang

dewasa) artinya bila anak-anak datang pertama dan menempati shaf awal kemudian

datang orang-orang dewasa maka tempat anak-anak tidak boleh digeser karena

kedatangan mereka lebih awal, shafdepan lebih berhak mereka miliki.

(Keterangan karena sesama jenis) artinya kelamin anak-anak dan orang-orang

dewasa tersebut sama yakni lelaki, dari sini dapat difahami para wanita bila berada

dishaf awal kemudian datang jamaah lainya, jamah wanita tersebut bisa digeser

karena alasan lain jenis,.

Bagaima bila wanita-wanita tersebut telah takbiratul ihram kemudian jamah lainnya

datang, apakah mereka juga digeser kebelakang setelah menjalani takbiratul ihram

atau tidak perlu ? Menurut Ali Syibra malisy cenderung memilih opsi pertama

(bergeser kebelaknag) asalkan bergesernya tidak disertai menjalankan hal-hal yang

membatalkan shalat. [|'aanah at-Thaalibiin II/25]. Wallaahu Alamu Bis Showaab

0469. SHOLAT : SUSUNAN SHAF SHALAT JAMA'AH

PERTANYAAN :

Alkannas Sayyaroh

Assalamu'alaikum... bagaimana menyusun baris shaf shalat berjamaah yang

benar ?? mohon pencerahan... matur Suwuuuuuun

JAWABAN :

Mbah Jenggot

Wa'alaikum salam. Posisi kaki makmum dalam shalat yang sesuai dengan kesunahan

adalah mensejajarkan dengan rapat sekiranya tidak memungkinkan bagi orang lain

untuk melewatinya atau berdiri di antaranya tanpa berlebihan hingga menginjak kaki

makmum lain di sampingnya bahkan dikategorikan haram, karena mengganggu dan

menyakiti orang lain apalagi sedang shalat.

>> Posisi makmum satu orang laki-laki, disunnahkan disamping belakang kanan

imam sekiranya jemari kakinya tidak sejajar dengan tumit imam.

>> Jika makmum perempuan, maka persis dibelakang imam dengan sedikit

mundur walaupun lebih dari 3 dzira'.

77 2 / 3 :) - - -' syu 2:8)

-& :3;u ej:; -5 r: 3 buki Jes - A raju radis - aju -: 3%-u

4:-ue

4 - C-Ja: : wai ua atai (Jal raju rail -saju -: 3%-u) : 4:

-es 233 : 4: , : -- 4: :-au-i : -: Cai Jl. 4- 25 : :
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-suai : 95-s-sia : Ju-- ia di ke-4 J: Si": seis : :

Ju: ) : "u sesu-sa: : , 44<s - - - 9u:- ; ; ; Jai be:

- gasi -ui si: 3 : : - ; ; : -3 °, as ( : : 9u:

: -4 --- ia di ke-4 J: J. Jsi - G - "Je -- G -

ej: - ais : Ju : : di 344 ji: : Jl. &: : Jus

** 2-4 : Sigeus e-4 -J-s":: ---> : 3:

& - : 3; 9:3: : :-:3- : - :-J: : gu :

e::-: - - - - J; : : , -si : 8 - 9.

rasi : : -si Sire & J: 2-3 : : e-5 S : Ju- +a.

7 Je /4 :) - A.J. Ja:)

- (e: : si A - &, & Q: S - Jae Ji e-a- Susi Baues Gi-% si (->sial B-el,

- Je,\, : reul Jé &le saa: :SX- - ->sial - su (J-J as: Ju-J 9°) ,V.

Je Ju -ul: :- - - - JetAe" (Jes-, 9u :) J- 4 Ju g: , :

-al -ael je, - 9 J: Jur : :4 Ju (-1 ° -) Jae Ji -ae - 13 su).

4375 - G -- Gi-e Jše - S -- (e: Boes) -su-J J-el: asl-e si (&sa-e B-el,

ol (1) (3u-Su ssu-s) •s-by-w - :-uai -, -es &4 - - 9 Ju-J yai -

&: S : 235 &M sl- 4 *- 31 J-Ju Jal es-Ju: -S 3 -Je & Js Ge Q:

-al 3 : ssu- - - - 4 S: Jisal Je - 3 e-ai GueSu , S, a Je Sa

sul: : ei. J.* -SG -- - - - -- - au reul : : - su

Ju ->>: : - JS3 u-4 se- - 4>J se - al J9- 9 J-4. Jua-J s: Jl 24: :

u: *- : - ; Je -- -aeuai J-- - -ae Ju-J 96 - - - - -

9 -,- 2,4 ji gu-l Je 9ua: Aks : -al -ael je, (J- Ge Q) Jasal Li Ji &

>;J aăuu 59.a/ >>> ols, Ai Jis -J: 42-58,SJ S13 -Jl.

27)

Ol°) ue (>ue) - &u:U - 43-4 - S1 (au9 - Ge) 9, ra- J ure 3 (; ->: -us)

-ū 4; & Aâl° -A: J'N 5 Ju : - 4-u! -ie Ge &uei -us Ju.

27 - /2 :)- Jual juel)

(J J; ) J.S $-J Je à; J-a: l° -Jw :u- u: ua ->:u -Ji (; ->: -us 4:

9° :4:) 4 : ra- 4> - - 3°3' - - - -ali J1 & 2, ra- 31 - 4 : ; (2, ras

Je - c. :- Jés :4.a v. J90a-äu syu-J 3 : J- -b s>,SJ Ju ->: 3l- (au.S. J:

& 4:3- au90 - 9u-: le - Jl. - 'e -A: - Jl; si (e- Sl; 4:) 4> -la au'." -

:J Jue) -u: & y- Ji 4 - 4 sis)- G - Qg :J 9ues : Ja: :
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4 :si u5 Aeu-Ji ura Asus 8,5 J3 -Ju-Jé :- Jes .9 4:3- av-90 - : -J J- Ju Ja:

ge Ju-J 9b, J: J:3-) --> - 3° 50 - 5° -- J.J. :)U 43° 9' -, us

- 9- G - J.u - Ge) - ru - A - - Jé - 4 -, -ue &

aux - - ->> :-ial 9 - J 3 di * 4>: Aé Jé 4: , : - -l,:

4:) 8 ×.J 2u,9 4. a3-ul J3& Si - S3 Ju-Su - 3: 9 u, si - Jl 22u):

si ->s- -as 44.2 (5.l° :45°3) uä- - 383 sau.9 ° U-u. 435 Ju- si : , Ju- (,-u.

>us Ju :4:) 9.l° 4:3 -e 3,-t - J: Si Ja's Juš Ju- Julé uai - as 9.3 -t

S Ju 28-J : : 3isu-J Ge 4-s,- -w'N : 8,3-23 AA-J v a Las Ali" A3-a: (*uel

eus es is Ji- u: ua -U 4-J- ->,'u are J->: Jé øsi :Xi Je u: L 4:

4:) :J: si (:'N 5 Ju : - ;4:) :u- : - Ura asal Ji Q83 u,\e Jé 5° 4,3

&9si: le 25 's A (>G -j & 43°3) au') si Aâl° :4: J') si (-A:

6.3 SHALAT JUM'AT

Bab ini berisi dokumen tanya jawab dan diskusi tentang hal-hal yang berkaitan dengan

shalat jum'at.

6.3.1 0023. Syarat Jum'at Boleh Dilakukan Lebih Dari Satu Tempat

Oleh Mbah Jenggot

1. Secara umum, mendirikan sholat jum’at lebih dari satu dalam satu desa

diperbolehkan jika ada kesulitan yang tidak bisa ditolerir pada umumnya

(adat). Adapun kesulitan tersebut bisa timbul sebab:

1. Jauhnya tempat, hal ini bisa dibatasi jikalau seseorang tidak

mendengar suara adzan dan berada di suatu tempat jika ia

berangkat ketempat jum'at setelah fajar ia tidak dapat

menemukan jum’atan tersebut.

2. Tidak memadainya masjid untuk menampung anggota

jum'at. Sedang dalam mengkategorikan anggota jum’at

terjadi khilaf diantara para 'Ulama, ada yang berpendapat

anggota jum'at adalah mereka yang wajib jum’atan, ada pula

yang berpendapat anggota jum'at adalah mereka yang biasa

hadir sholat jum'at.

2. Boleh kalau memang ada -- , lue, &jui diantara dua aliran tersebut

Dan ketika tidak ada-e: , 33lue, &ju maka hukumnyatafshil:
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6.3.2

1. Kalau berjama'ah (berma'mum) pada Imam yang 'tiqodnya

sampai mengkafirkan maka tidak boleh berjamaah

dengannya. Berarti 3.x i.e.J diperbolehkan.

2. Kalau berjama'ah pada Imam yang 'tidqodnya tidak sampai

mengkafirkan ( hanya menganggap batal ) dalam konteks

lintas mazdhab maka hukumnya khilaf

• Menurut as ulu-ei tidak boleh berjama'ah dengannya ( kita boleh

mendirikan jum’atan sendiri / 3.x i.e.J1)

• Menurut si sual diperbolehkan berjama'ah denganya ( S.A., A.J. tidak

diperbolehkan)

REFEReNSI KITAB.

V Bughyatul Mustasyidin Hal 79

w At Turmusyi Juz III Hal 212-213

v Tuhfatul MuhtajJuz || Hal 425

V Al Jamal Juz || Hal 15-16

V Fiqh Islami Wa Adillatih Juz || Hal 280

V Fawaidul Janiyyah Juz | Hal 251

w Nihayatul MuhtajJuz || Hal 301

0041. Khutbah Dengan Terjemah

PERTANYAAN :

Ibnu Zainulmutaqin

Dalam kitab safinah annajah dijelaskan kalo khotbah itu kudu bil'arobiyyah kok kenapa

banyak kiyahi NU yg khutbahnya diterjemahin ?? bukankah itu bid'ah | ?!?!?

JAWABAN :

Ahmad Hanafi

Assyafi'iyah berpendapat; Rukun khutbah disyaratkan bil arobiyah, berbeda mnrt

madzhab Hanafi, Boleh bhs arab/selainnya, walaupun dia(khotib) bs b'bhs arab.

Sedangkn mnrt Madzhab Maliki & Hambali mewajibkan bil arobiyah pada Smua
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6.3.3

khutbahnya. (madzahib Al arba'ah/379)

Mbah Jenggot

> 2 : 2 s : > : 6 - :- * , : , : :- : •: - ; : • 6 t-: , .

l: - J13: Ju :a : <<<...ãa. :J :-2 23:...

Syarat-syarat keabsahan salat jumu'ah itu ada enam... Dan mendahulukan dua

khutbah dengan dua bahasa Arab, meskipun para jamaah tidak memahaminya...

Dalam Kitab NihayatuzZein halaman 140 disebutkan:

(- :: ,: - 9 :& Su :: 983 & 9% :

S; ;- seae la : ;u : u, Assus - - - - & 99 e:

(Dan bahasa Arab) artinya hendaklah rukun-rukun khutbah adalah dengan bahasa

Arab. Jika di sana (tempat melakukan salat jumuah) tidak ada orang yang dapat

berbahasa Arab dengan baik dan tidak mungkin dapat mempelajarinya, maka khatib

dapat/boleh berkhutbah dengan bahasa selain Arab. Jika memungkinkan belajar

bahasa Arab, maka wajib atas semua orang secara wajib kifayah, dan dalam hal

tersebut cukup dilakukan oleh satu orang. Dan jika mereka meninggalkan belajar

bahasa Arab beserta kemampuan mereka untuk mempelajarinya, maka mereka telah

berbuaat masiat dan salat jumuah yang mereka lakukan tidak sah, sehingga harus

melakukan Salat dhuhur.

Dalam Kitab lanatut Thalibin juz 2 halaman 69 diterangkan bahwa rukun-rukun

khutbah jumuah (baca hamdalah, shalawat Nabi, berwasiat dengan taqwa, membaca

ayat Alquran dalam salah satu dari dua khutbah, dan mendoakan kepada orang

Mu'min laki-laki dan perempuan) harus diucapkan dengan bahasa Arab. Adapun

selain rukun, boleh diterjemahkan ke dalam bahasa selain Arab. Dengan syarat harus

ada kaitannya dengan nasihat-nasihat.

0068. Mengulang Shalat Jum'at Dengan Dzuhur Dengan Alasan Tidak

Khusyu'

PERTANYAAN :

Achonk Misbah

Bagaimana hukumnya sholat dzuhur stlh mikukn sholat jum'at, dgn alsan tkut sholat

jum'aty tdk sah...???

JAWABAN :
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Masaji Antoro

(; - G5, j>i si : au) -as Ja 3 ° 33-0 &- Ja ulasJ Ju-J9-2u-J u: ; ; (Ju- :

*,- xi 4 : , , S-a ev, G- - uai : - 9-an u: Je, J.

Bughyah alMustarsyidin I/170

4:1: 3-u-Su 4,9-e 3: 9 - -aa: : *) & 59.al 3'- 3 ua Asu Jes

Safiinatun Najaa94

w •: 3: 4ul: : , - Ju-, all As-M :, sl;-l u-Ji Ji Gall u-J - 3,4

$ui S: Dua J.J S & Grial su-l Je A u:

AlFuruuq alLughowiyyah I/303

Apabila alasan takut sholat jumahnya tidak sah tersebut berdasarkan ZHON (dugaan

yang kuat) adanya kekurangan dalam menetapi syarat dan rukunnya sholat jumat

maka hukum mengulangi jumahnya wajib, sedang bila hanya berdasarkan SYAK

(keraguan) maka justru haram mengulanginya.

Catatan : Perbedaan antara SYAK dan ZHON. SYAK (keraguan) kemungkinan

kejadian dan tidaknya berimbang karena tidak didasari bukti dan pertanda kuat

sedangkan ZHON (dugaan yang kuat) kemungkinan kejadiannya lebih besar.

Kalau menurut pemahamanku saat ini, mengulangi jumat karena alasan tsb tetap tidak

boleh dengan berlandaskan :

1. kaidah ATTALABBUS B|L'|BAADAT|L FASIDAT| HAROMUN

2. Diperkenankannya ladah sholat dalam beberapa kasus karena unsur ma'dzur

seperti saat terjadi ta’addudul jumah atau karena unsur AKHDZ| |LAA ALKAMAAL

mengambil hal yang lebih sempurna seperti orang yang habis sholat sendirian

kemudian menginginkan kesempurnaan dengan berjamaah.

3. ABATS, mempermainkan ibadah

Dalam masalah sholat jumah ada hal yang tidak bisa dikembalikan dengan cara kita

iaadah (mengulangi sholat) yaitu kelebihan jumah itu sendiri, monggo kita cermati

tabir berikut ini:

- uji sse: Si Jl: : sisi : -- yai : -se : , : ise : S;

J-sisa- eus e- 3 : , : , , ,5 - 3 : : - Ju:J

Sei : 2, 2 A : Juš: S : dse : 2, 2 -se: - as ak
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g : - :- : *sel-e-9 -, - Jus,: :e & u:

: J59 suk : ; V : s>3,3J

Alfatawy alfiqhiyyah qubro I/252

->>>>: ue S 4-J 4-2 e Gu) ue 4-s: ;4.J : -še 453 ,* 4>>J 3>e! 3: S:

&ai 9 Sl; us>: & 3-l: 3: 4 S es, 4-J - :) -5 sa: e-e e-e :

Je àas:J

eu-l -J Gill & D', ua 4:4.

HAWAASY| AS-SYARWAAN| |||431

Mbah Jenggot

262 e /2 :) - As-J gal;-)

(- S3 Le S si-el-ai 9 5-3 - Sl uji & Ju -- J v 4 : ; (us-- jur si

Jéal J- - - 4>el -,-lai aau- ra: Jl. Je -- 3 v ->> Js') --e --

uis A. au: - 4,21 - J- Ja: - 31 - >w S : J> 4. a3&M s.U :-Ju 3>eg -J:

J. 2u.) : - 29s : u: : ,a u54°9'el le 3: ,4 -w S : .

470 2 / 2 :)- s,SJ : ssu')

-

:

(4 - J:: :u : ; 3: 3 : - & Asse: - 3 ue & 4 : (J-s

* - se: : , : Ji (- ) : S si: :Si.

ys & sise 2: : es & 3-: :i J-s: 6ues su: : , : - ; us

-: -: - &i: : : - ; el-, -isu - :

Si J: , : saji &: -- yai : -se : , : ise : S; ut: ise: 4

seus s 3 : siu : 3, 55 - 3 &: - 2 Ju:J- - - se:

A: Ja:: , :* 2, 2-s: - - 2 J-sisa- :

- : :use- - 2,4 : Jus,: sel 2 : - aux-i: ge; a

: J#9 :u : - ; se: J- : : isu-is

-

A
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6.3.4

6.3.5

0118. Shalat Jum'at Bagi Wanita

PERTANYAAN :

Tika Yulia

Assalamu'alaikum. Hari jum’at laki2 kecil / dewasa / tua sekalipun wajib hukumnya

melaksanakan sholat jum'at.. Kalow kaum perempuan sudah agak tua, aku sering tahu

mereka juga ikut shalat jum'at an. Itu hukumnya sunnah ya ? |ha terus kalau kaum

perempuan muda apa boleh juga melaksanakan ?

JAWABAN :

Mbah Jenggot

Waalaikumsalam Wr Wb, SHOLAT JUMAT bagi WANITA sudah cukup sebagai

pengganti dari sholat DZUHUR, bahkan bagi wanita yang tidak menimbulkan fitnah

(tidak cantik, tidak banyak aksi / kakean gaya, tidak bersolek) sebaiknya menghadiri

sholat jumat.

2; : 3-neg: : , : - - 2 : - **** - :

78 - - - - - -- -) : -us -- & sise : Si Jusi Jss -

79 . J-aă)J *3°3 -le-M J- 5)

Diperkenankan bagi wanita yang tidak berkewajiban jum'at seperti budak, musafir, dan

wanita untuk melaksanakan shalat jum'at sebagai pengganti Dzuhur, bahkan shalat

jum'at lebih baik, karena merupakan kewajiban bagi mereka yang sudah sempurna

memenuhi syarat dan tidak boleh diulangi dengan shalat Dzuhur sesudahnya, sebab

semua syarat-syaratnya sudah terpenuhi secara sempurna. (Bughyah al-Mustarsyidin

bab shalat jum'athal.78-79, al-Muhadzab, dan Mauhibah Dzi al-Fadha!).

0166. Apakah Wanita Harus Shalat Dhuhur Menunggu Selesai Jum'at

PERTANYAAN :

Kuncen Semeru

Ada pendapat ttg sholat zuhur wanita, ada yg mengatakan sebaiknya menunggu laki2

selesai sholat jum'at, ada juga setelah adzan sholat saja, manakah yg lebih kuat/lebih

utama ?

JAWABAN :

Yupiter Jet

Yang harus menunggu solat jum'at selesai itu bagi mereka yang terkena wajib jum'at.

C 2013 www.piss-ktb.com



SHALAT | 617

6.3.6

bagi wanita tidak jadi masalah solat zhuhur mendahului solat jum'at, jadi boleh dan

sah (ngga ada hubungan antara wanita dengan solat jum'at dalam masalah ini)

--- se - -!, J: ,sal - 9 - S3 - 4 - 9 wis) 4 -, -- Je

3 & 4al 3 Je,4 J'N 4: --uil Ju JS3. * au'N 59.2 J: ,sal le Ju 4-J Jl -Ju

JS :-a) sa: eisel 4-jks 4: S 4-J Jés -!>la, ;u-sus;ua --> 4-J 2,4 Ju:

a;-a’ 4: :u Sus sal J A-J 4,: si ul ue J- 4-Ji: ,sal 2,4 Jus 3' - 3 J2,4

J: 9' -: Aji S1 - 4,: ;-ji sal J- le J. Jal 3: 9 3-l : Jès :uš G- Jl

* 4>> -J Je, sal Ble -+) : S di :-ali: a-l 4 Aias S ++ 4-3)

almajmu’

0208. Sholat Jum'at Itu Pengganti Sholat Zhuhur ?

PERTANYAAN :

Hakam Trunojoyo Elchudriy

Assalaamu alaikum Wr Wb.Sholat jumat apakah sholat yang mandiri ( mustaqillah )

ataukah pengganti sholatzhuhur?

JAWABAN :

Masaji Antoro

Waalaikumsalam Wr Wb. Sholat Jumat adalah kekhususan yang disyariatkan oleh

Allah Ta'aala pada umat Nabi Muhammad shallallaahu 'alaihi wa sallam yang tidak

disyariatkan pada nabi-nabi sebelumnya. Terdapat perbedaan pendapat dikalangan

Syafi'iyyah tentang kedudukan sholatjumat terhadap sholat dhuhur:

• Sholat Jumat merupakan sholat mandiri bukan sholat dhuhur yang diringkas, ini

pendapat yang paling shahih berdasarkan pernyataan sahabat Umar ra “Sholat jumat

itu dua rokaat yang sempurna tidak diringkas sesuai risalah nabi kalian, merugilah

orang yang mereka-reka" (HR Ahmad dan lainnya)

• Sholat Jumat merupakan pengganti dari sholat dhuhur

• Sholat dhuhur merupakan pengganti dari sholat jumat

e e : S $ u:- 59- J 4,4: * : 9sel brai ,4 - 4% sua aluas & As

9 - - - - 4 - : 9- - - - -- - - 4 -, -e u-J:

9,:- au) 912) :
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|'aanah at-ThOOlibiin ||/52

Js: -ues,4.J 4-J S $u-Ji 59-e: ul: : :

u- 59.2 gi -Sis si, as sal Je J4 e5 ul° 3! Sl 4-95 J>-u

ldnaa Li as-Syarbiny I/107

u-&lal: Qué-: Aji &,-S 29s suas J'N: Aji - -aa: 295 suas 9,: J*,-J aul Aie ou&- -: -u.2

-- 4 J- us- 59-e 4 (us-e) : J; - -a: :ul ‘959 Jua- J'):

J Ju: s>| 3,ua u:u-e Jaa res J.J. J :u- rail su->! Ju: -A-a.J 8,53 s.U ue 4. Je) -

3°3 J4 -Jis J-ei sal (gul:) - J-e 3-l JS (us-) Jl: :X 4-J a: gali: 4-J

J- Jéalis J-el A-J J \é-2) 3°3 (-Jul:) 3)3-ai. Jé* \éju J:/

AIMajmuu 'alaa Syarh alMuhaddzab V/531

6.3.7 0248. Berbicara sebelum dan setelah khutbah sholat jum’at

PERTANYAAN :

Moes Sliem

Ada kejadian mengenai prosesi sholat jum’at pada waktu setelah khutbah kedua

bukannya langsung iqomah malah ada pengumuman, apakah sholat jum'at tsb sah ?

apa harus mengulang ?

JAWABAN :

Masaji Antoro

*ulis ulu-J -ue :as.J : -3l-J susi : èu e- &1,4 -as Alas.J s.J. J.: 29&M -u:

J-J J: --->-°3 :Juj Jue y95.J J-3l-J suji J' a;-3 s-à-3. J';.

Diperbolehkan berbicara sebelum dimulainya khutbah dan setelah selesai khutbah

menurut kesepakatan ulama, boleh juga berbicara saat khotib duduk diantara dua

khutbah menurut kalangan Syafi'iyyah, Hanabilah dan Abu Yusuf namun menurut

kalangan Malikiyyah dan Muhammad Bin hasan mengharamkannya. [ Fiqh al-islaam

|||452].

18 - :axi : : 392, J: : aji &: *i e: J: :9si : : :u Jés

si, 3 ut : 2, 3i: : saji &i as : -isi : ,:: , : 2ul: : ->
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6.3.8

A & : ; : ; ; : -> 9 : 9 : 9- : : ; ; : :

-- 5 ja 3: eu u: - : sas : , :

Kalangan syafi'iyyah berpendapat : Boleh berbicara sebelum dimulainya khutbah,

setelah khutbah dan sebelum shalat, sedang berbicara ditengah-tengah khutbah

berlangsung terjadi perbedaan pendapat dikalangan Syafi'iyyah, menurut pendapat

yang zhahir juga tidak haram seperti keterangan dalam kitab 'alMuhadzdzab', ini

semua bila pembicaraan diatas tidak berhubungan dengan hal-hal penting, namun bila

berhubungan dengan hal penting seperti mengingatkan orang buta yang hendak jatuh

dalam sumur, ulama sepakat tidak haram begitu juga saat isi pembicaraan

berhubungan dengan memerintahkan kebaikan dan mencegah kemungkaran maka

juga tidak haran seperti yang telah ditentukan oleh Imam Syafi'i dan disepakati para

pengikutnya. [Al-mausuu'ah al-Fiqhiyyah 35/117].

sist,SJ su-J Ju- j - - -J Jé 59.al J e : ,4 - ulas-J & 2, J.J.: PSSJ j:

Jaul : - la-3) JAM: -4-J a; 4: a;- S di: 895 jau ->> -la-J : u:

u, si , : sei si, 3 ut jau - Je, & 3- 5 su & La J: sl;r! 2:

9 - 9 u, sua: J- 3G-S -: G- : - -ae uju 9ut Ju-l Je -

Kifaayah al-Akhyaar I/147

0302. Khotib dan Tongkat

PERTANYAAN :

Ritno Rezpector

Dalam sholat jumat <atau sholat sunnah ied fithri dsb> khotib yg memegang tongkat

itu sewaktu berkhutbah itu apa hukumnya ?

JAWABAN :

Edy Humaidi

Kitab al Hawasyil Madaniyah Juz 2halaman 44:

3: -9-u gu as 3 :- : *- - - - - - - -- - 3:

s;-3 e : J- u: & - 9 , , : -- &, & -u: :u:

*- -3i.

Dan hendaklah < di sunnahkan> khotib memegang pada seumpama tongkat atau
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6.3.9

pedang atau gendewa dengan tangan kirinya karena mengikuti cara berkhutbah nabi

saw,----dan hikmahnya adalah sesungguhnya agama ini telah tegak dengan bantuan

Senjata,----- dan tangan kanannya hendaknya disibukkan < ditempatkan berada >

pada sisi mimbar jika pada mimbar tersebut tidak terdapat najis seperti gading atau

kotoran burung. Jika khotib tidak mendapatkan sesuatu" <persyaratan diatas >

tersebut, maka dia hendaknya menjadikan < menempatkan posisi > tangan kanannya

diatas tangan kirinya di bawah dadanya.

G) :9-lu :-U La Qi -S- aux (9u-) -3 ° -- si (ua - Je) ---J (-, -is)

u-"J- J u: - 9 , 3, si : -- & & G-Ju) Us- (su-) •:

3)--2 ->: e,-) Je.

-uS - -a-l - - - -sal :e-J

0383. Hukum Perempuan Sholat Jumat

PERTANYAAN :

Ipank Nugroho

Assalamualaikum. Mengapa wanita tidak mengerjakan sholat jum'at ? Bila ada wanita

yg sholat jum’at itu hukumnya bagaimana ?

JAWABAN :

Satria Marawis

Waaliakum salam.Bila Wanita sholat jum'at sah. Bila ada wanita sholat jumat, sah

sholatnya, nggak usah sholat dzuhur lagi, tapi wanita tdk termasuk di antara orang2

yang berstatus pengabsah sholat jumat.

4-J -> Jiu-J

Kenapa wanita tidak mengerjakan shalat Jumat ? Karena ada sebuah Hadits: AL

JUMU'ATU HAQQUN WAAJ|BUN 'ALAA KULL| MUSLIMIN F|| JAMAA'ATIN |LLAA

ARBAATAN MAMLUUKUN WA |MRAATUN WA SHAB|YYUN WA MAR||DHUN.

Artinya : Shalat jumat adalah haq yang wajib atas setiap orang Islam, kecuali empat :

hamba. Wanita, anak-anak dan orang sakit. (sumber: Bulughul Maram /

Subulussalaam 2/57).

Dalam kitab Minhaajul Qawim/ Hawaasyi Madaniyyah 2/57 diterangkan : WA MAN
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SHAHHAT DHUHRUHUU MIMMAN LAA TALZAMUHUL JUMU'ATU SHAHHAT

JUMATUHUU FAYATAKHAYYARU BAINA F|'|L MAA SYAA A MINHUMAA

LAAKNIL JUMUATU AFDHALU L| ANNHAA SHALAATU AHLIL KAMAAL, Artinya :

Orang yang shah melakukan shalat Dhuhur dari orang yang tidak berkewajiban

melakukan shalat Jumat, maka shah shalat Jumatnya. Dia boleh memilih dari

keduanya (boleh shalat Dhuhur, dan boleh pula shalat Jumat), namun yang lebih

utama adalah Shalat Jumat.... Wallaahu A'lam

Sedot Wc

Perempuan solatjum at hukumnya afdhol dan memangga usah sholat duhur. Sumber

:kitab Bughyah hal 76: YAJUZU LIMAN LA TALZAMUHUL JUMATI KA ABDIN WA

MUSAFIR WA |MROAT| AN YUSOLL|YAL JUM ATA BADALAN ANIL DUHR|

WAYUJ|UHU BAL H|YA AFDOLU LIANNAHA FARDU AHLIL KAMAL| WALA

TAJUZU ADA TUHA BA'DA HA|SU KAMULAT SURUTUHA.

Masaji Antoro

Wa'alaikumSalam. ALASAN WANITA TIDAKWAJIB JUMAT

1. Berdasarkan dalil nash berupa hadits

2. Terjadi percampuran dengan laki-laki

Ja, : - ; 5, 43'- - 4-0 S! eur : -- J: le --> 3-4-J

(2) Js le - - -) aal - - 3,4 g sel si: * 4 Je) -as- G - 93)

226/3: yue,S J.:) &Ja:; 3i “J-e 3i .5i, 3i -3l- J.: :4-3i S! isu- J- --).

“Shalat Jumat kewajiban bagi setiap orang muslim secara berjamaah kecuali bagi

hamba sahaya, wanita, anak kecil dan orang sakit" (HR An-Nasaa-l dari Hafshah, Abu

Daud dari Thaariq Bin Syihab Nail al-Authaar III/226).

* -S : 4u : 9se - - 4 - 4 J- Je"Je A se - 3,- - S:

J: Jur,u al- 4: "Jié-J: 232 x 3ls, Aur -- Je, si - si A- : 5, Je S 4-J

3: S)

Shalat Jumat tidak diwajibkan bagi wanita berdasarkan hadits riwayat shabat Jabir ra,

ia berkata “Rasulullah shallaalu alaihi wa sallam bersabda : "Barang siapa iman

kepada Allah dan hari akhir maka wajib baginya shalat jumat kecuali bagi wanita,

orang bepergian, hamba dan orang sakit" (HR Abu Daud dan Baehaqi). Dan karena

shalat jumat bagi wanita akan mengakibatkan terjadi lKHTILAATH (percampuran)

dengan kaum laki-laki. [alMajmuu SyarhalMuhaddzab IV/484].
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6.3.10

(:J us, ul 5, Je à- 9 3,35 U (-Jul

3. Bagi orang perempuan, maka tidak diwajibkan shalat jumat berdasarkan dua

hadits diatas. [Syarh alWajiiz4/603].

Namun demikian SHOLAT JUMAT bagi WANITA sudah cukup sebagai pengganti dari

sholat DHUHUR, bahkan bagi wanita yang tidak menimbulkan fitnah (tidak cantik,

tidak banyak aksi/kakean gaya, kemenyek, tidak bersolek) sebaiknya menghadiri

sholat jumat....

2; : jas ej. 8: : , SA : - ; ; ; ;-: ajis - :

78 - - - -u :- ) : -us -- & sise : S: Jusi Jsso

79 . J-aă)J *3°3 -le-M J- 5)

Di perkenankan bagi wanita yang tidak berkewajiban jum'at seperti budak, musafir,

dan wanita untuk melaksanakan shalat jum'at sebagai pengganti Dzuhur, bahkan

shalat jum’at lebih baik, karena merupakan kewajiban bagi mereka yang sudah

sempurna memenuhi syarat dan tidak boleh diulangi dengan shalat Dzuhur

sesudahnya, sebab semua syarat-syaratnya sudah terpenuhi secara sempurna.

(Bughyah al-Mustarsyidin bab shalat jum’at hal.78-79, al-Muhadzab, dan Mauhibah

Dzi al-Fadha!). Wallaahu Alamu Bis Showaab.

0481. SAHKAH SHOLAT JUM'AT TANPA PENDUDUK ASLI (MUQIM

MUSTAUTHIIN )

PERTANYAAN :

Santri EraDigital

Assalaamu'alaykum jika ada 40 santri menyelenggarakan sholat jum'at sendiri tanpa

melibatkan penduduk kampung sahkah ? Apa definisi mukim itu ? Lalu bagaimana

dengan masjid yang ada di daerah kos-kosan atau masjid kampus yang rata rata

bukan penduduk asli ? Sahkah sholat jum'atnya ? Maturnuwun.

JAWABAN :

Mbah jenggot

Wa'alaikumussalaam. Jika sama sekali tidak ada yg mudim maka tidak sah. Muqim

Mustauthin : ialah penduduk yang tetap tinggal di perumahan tempat berdirinya shalat

Jum'at, dan tidak berpindah ke tempat lain ketika musim hujan atau kemarau datang,

kecuali karena kesukaran. Tidak benar shalat Jum'at bilangannya kurang dari 40

orang (misalnya) tercampur dengan anak-anak, orang yang hilang akalnya, orang

wanita atau orang musafir.

Masaji Antoro
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Wa'alaikumsalam Wr Wb. Bagi anak pesantren, anak kost-kostan tetap berkewajiban

menjalani Shalat Jum'ah. Bila tidak ada mustauthin (penduduk domisili tetap) sama

sekali, maka menurut pendapat yang lebih shahih di kalangan syafi'iyyah hukum

Shalat Jum'ahnya tidak lN'IQAAD (terhitung bilangan yang menggugurkan kewajiban

Jumah), namun menurut Muqabil al-Ashah hukumnya |N|QAAD bagi MUQllMIN

(orang-orang mukim meskipun tidak berdomisili tetap) dan pendapat ini dikuatkan oleh

Ibnu Abi Hurairah dan Imam Subki. Sedang kalangan Hanafiyyah mengesahkannya

secara muthlak (baik yang menjalaninya penduduk domisili tetap, mukim menetap,

ataupun orang musafir)

Dalam sholatjumat manusia terbagi atas 6 bagian :

1.Wajib menjalani jumah, bisa menggugurkan hitungan 40, sholat jumahnya juga

SAH, yaitu bagi mereka yang memenuhi syarat sholat jumah (laki-laki, merdeka,

dan mustawthin/menetap)

2.Wajib menjalani jumah, sholat jumahnya juga SAH tapi tidak dapat

menggugurkan hitungan 40 yaitu bagi orang mukim yang tidak menetap, dan orang

yang mendengar panggilan jumah padahal dia tidak ditempatnya

3.Wajib menjalani jumah, tidak bisa menggugurkan hitungan 40, sholat jumahnya

juga TIDAK SAH yaitu bagi orang murtad

4.Tidak wajib menjalani jumah, tidak bisa menggugurkan hitungan 40, sholat

jumahnya juga TIDAK SAH yaitu bagi orang kafir asli

5.Tidak wajib menjalani jumah, tidak bisa menggugurkan hitungan 40, tapi sholat

jumahnya SAH yaitu bagi anak kecil yang sudah tamyiz, budak dan wanita

6.Tidak wajib menjalani jumah, bisa menggugurkan hitungan 40, sholat jumahnya

juga SAH yaitu bagi semacam orang sakit dan orang-orang yang ada udzur untuk

meninggalkan sholat jumat, [laanah Atthoolibiin II/54].

*s, -,: , as - -a: & Aias Ale - :us au-si - -J -ui Ji (-lel;

\45.

J- 3° 4-J sl-U 3- 9 Jes-J : -i-J 383 & :-a: A -ia: S: Aale - :\é:us

\él-.

J-es -- 4 J: uji - - - 4, J. sas - -ai S3 & 4: S: 41° -- , :elus

Ju- 3u as & Aias S: A - 9 Sl° 4-Jl.

e-9 --> - - - : J-9 AS sas - -a: S: 4 - S3 ale - S & :u-b:

s-J e-e -ue •Us- Je.

su- c. 5.0 : 3:A: ;-J e-al as - -a: 4 Aia: S: Ale - S , :e-au-:

*u-Ji: Ju-s.

4; J- 4.a:, J ylie') J* yle AJ J- 852-3 Ja, J 3°3 Al° 3-a: 44: -Aaj3 Aale -r: N J* :\é->L-3
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Aeusz Jl.

J-,-J 36 e : J-us - -

ges-J ri.Ju - 2ua e-e le J.J. s.ue :- av) Jé

Juli 1-2 uau:J :&J (503 e /4 :) - - - - - -J

4-a: le 3: - ) (us-e) •bse- Ju: * - - - --J -ael J; ul:

J>>T J:Jl; s:Ji: , ; ) aul: Jae-J 4-2 -

Juli 1-2 uau:J :&J (110 e / 1 :)--le-J

-isu - reak & ré - AA : - A : Jé Ju: * - - - - - 4: Jas

& Jal - 963 -e, A : - - - 4 - - - - - - 3- Jes e-les-Jérs.

e. S A-J -4 -- ia 3l° : - : 03: 3-23.J. J. ra:

503 / 4) --le-J : - -J)

(& Jb:Ji Qué-3M & G-3-J : rial as -> 4. asual - -a: *;k (->u-J

Juyu -4-3) •u eur - res a: ) : Js : -4-3) eur Glei - 4 : S (u-s-e) -uš

* 3> - Ju9ur wa Jael," Ju 2,: -à-a-J 29s Au. 3°3 aul ăa, * s: s.U :u-J J'

Jl -, -je : 4-ui Ju - Jlé-9 Ju: :J u: u: ; -53,-a: , - 4:59: 4 : :

l-l: grs & Aias J uà) iae) & As-s - aul 4-) iau s: Qu Jé -us 4:Jé Ales

&la: : , , J;-a: ul slu --sal: 2.0 : au-J Jal als &-J ->>J -, ×--!>

J: 2, 4 J :, 4 ri.J ->> -l u: , : - - - 4: S gu :

* J;'": :6-9) -:

59-58 e /2 :) - Jual Je :u-& -J :)

si are 's - - - - - 4 - - - 2 ex - 9 Jal - - S:

Jai :ul J- u: 4 × 4, a. le'- 3: S; e-e S Qual-J J3l u-ue k: S: :u

- sal es- - 4 - -- sal : - 9s-e J -, -> - 8 &

o.u Ju J- - •-4- si - 3-u° 5° 53 : 4-J Bla. Ji sual - &- juri -33 Jasul

s' (g-su.J au') : : 43°).u-- JE sal : 4-J 3la Geu- Jl° 4-Ji Q3la: : Jui.J

Jasu -ue * 36-4-) sel° wa- ua -- -- J; 4 J Au: 9 - 4.84 useu

bus & 4° 4-: ul 4 : e):9 Ju us : 4-2 & 9u-> -le-M : - ; 96-:

: - : ua, us - -S : - J S : ua, -, -e 3- 5: *J --e

4-e Jaa era au90 J; 4: - - 3°4 ° : Jala -ul: : Ja: , uji J: : -44-J

Az-z):

81 : 2-2 &; J.eu-l seu: *) :

(A- - - ::: , : - aura Jesu : :u : (J;.
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9 - wa-g -, -, -l: : -- : - or 4 - - -}2

6

9& si : - j:Sie: 's- aui: , 3 : S : & ai-uji e: ,: -:

ke 4 ai. J: : egi: es: ke 3: 3 : su- si-i: a-si A- & Si :

*s 16:14-a: :: ee : , : rgi: : eé s: 3 :: :us uls & J#

: au 3 e s; ; ; ; ;- : : :

A : wais - - - 3 : ; -sia: 2-di: }}, -ju : :

3 sisi & : le - aji: : gu -i;

& 4: 4:39s-ji : Juli -ji, 99e. S : 4 :J: ; 4: S : aja: : 96

a:- : es-S;

J, Sa' , : 385 : - J S :J J-J :u

S : - desa -u-ji - au: ; ; ak : : ; -; ; 3: : Siu-s

J. sas : , : :es-d : :9 (u- desa :) -- 8 iz S; se e :

s: easy-el - J-a-s: ; ka: *:: ,:**,

*-y-e Jer: ": -se:

: :esai $4:: ,:Sesa :9 eu : : e:sa : 4 :

- :u-s: : : 55 -se S, dels & 4: S : :u :u-Jé &ies: J-

* -& ---->

S;-Jé 9 A---! 3: 4: (*) : - - - - - 3 - - -
X 3 - z 4 - - 9 : 4. . ,

i 2. ° * 3 : 22 •2 : : 3 - • :u 3 Ji Qus : S > . 3 - : ; : - 9 •2 : : - - : . -S :

: 5:: - ; Ai 3o.4 J ls! | > - &::- : J' -S 33:
-

-

• lai: , - , -s: Si: : , S,: sasi os &

Raden Surya Kencana

Menurut ashabus Syafi'iyyah hukum shalat jum'at kurang dari 40 itu gak sah tapi

menurut imam abu hanifah sah. [ianatuttholibin juz 2hal 58-59].

si - -, -e *-Jw 4 - - - : ex - 9 Jsu - - S:

Jai e :ul J- u: 4 × 4, a. al- J: S; e-6 S Qual-J J3l u-ue k: S; e:u

- e sal es-a: -4 - -- sal : - 9sle J -, ->e ua :

o.u Ju J- - •-é- si - 3-u° 5° 53 : 4-J 3la. Ji sual - &- juri -33 Jasul

s' (g-su.J au') : : 43°).u-- JE sal : 4-J 3la Geu- Jl° 4-Ji Q3la: : Jui.J

Jasu -ue * 36-4-3 - wa- ua -- -- J; 4 Jl :u 9 - 4.84 useu

bus & 4 - al- 4 : e):S 4u u5 - 4-e & 9u-> -le-M : - ; 96-:

: , ses. 4: as - -S : - J S ua - - - 4:5: :u: --e

4u-e Jaa ara au90 J; 4: wai -13-J ° : Jala -li y: Ja: --e uji J:M : -44-J
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6.3.11

ورجحه

Kang As'ad

Para ulama berbeda pendapat mengenai jumlah orang yang menjadi syarat sah

jum'ahan... Menurut imam al-Bajuri terdapat 15 qoul dalam madzahib mengenai

jumlah ini:

- ibnu Hazm menganggap sah meski hanya seorang diri.

-imam an-Nakhoi ==> cukup dengan 2 orang

- menurut imam Abi yusuf, Muhammad, dan imam Liats ==> 2 orang beserta imam

- menurut imam Abu Hanifah dan imam ats-Tsauri ==> 3 orang beserta imam.

- menurut imam Ikrimah ==> 7orang

- menurut imam Rabiah ==> sembilan orang

- menurut imam malik ==> 12 orang

- menurtimam Ishak==> 12 orang selain imam

- menurut satu riwayat dari imam malik yg diriwayatkan oleh imam Ibnu Habib ==> 20

orang

- menurut riwayat lain dari beliau (imam malik) ==> 30 orang

- menurut imam asy-Syafi'i ==> 40 orang qoul ini juga disampekan oleh khalifah umar

bin abdulaziz dan sekelompok ulama yg lain.

- menurut satu riwayat dari imam Ahmad ==> 50 orang

- menurut riwayat lain dari imam ahmad yg diriwayatkn oleh imam al-Mazary ==> 80

orang

- dan menurut pendapat terakhir, sholat jum'at dianggap sah apabila dilakukan oleh

banyak orang laki2 yang dengan tanpa hitungan

[Hasyiah al-Bajuri juz 1 hlm 317 ].

Link Asal : http://www.facebook.com/groups/piss.ktb/415293658493448/

0498. SHALAT JUM'AT DIJAMA' DENGAN ASHAR

PERTANYAAN :

Tarom Mustarom

Bolehkah shalat Jum'at dijamak dengan Ashar ?

JAWABAN :

Hadlro Maut

Jamatqdim? bisa kalo jama takhir ga bisa.

Mbah Jenggot

Ulama kita memperbolehkan,ulama "sebelah" melarang.

Yupiter Jet
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6.4

6.4.1

s) : -- ( - - - 2 : -) :- G - D - - - :)

t: : ( :u u: : su-is - di) - ( : ) : Si.

[albujairomi alaa alkhotib 5/242]

e:: - ; ; ;- - - - 2:

: - 29-8u: : , : 2-dij- Sesi (: : ,:) :

: 4: - : - - - Siu-ji sas : 4:: : - ; :

9: : , : 3 set : : es : : :si:

| albujairomi alaa alkhotib 5/247]

Untuk musafir diperbolehkan menjama' sholat zhuhur dengan ashar di waktu yang

mana saja (mau jama' taqdim pada zhuhur atw jama' ta-khir pada waktu ashar).

Termasuk boleh menjama' sholat jum'at dengan ashar, hanya saja ketentuannya harus

dilakukan dengan jamataqdim, tidak bisa dengan jamata-khir, sebab solat jumat tidak

bisa dikerjakan di luar waktu zhuhur.

SHALAT SUNNAT

Bab ini berisi dokumen tanya jawab dan diskusi tentang hal-hal yang berkaitan dengan

Shalat Sunnah.

0109. Shalat Tarawih Bermakmum Pada Yang Beda Madzhab

PERTANYAAN :

Tommy Sumardi

Assalamu'alaikum Wr Wb. Dumatheng Asatidz PISS.Bulan Ramadhan sudah tak lama

lagi..Saya mau nanya :

1. Bagaimana hukumnya kita (ahlusunah) berjama'ah Tarawih makmum dengan orang

Muhammadiyah (4+4+2) karena faktor lingkungan ?

2. Ada yang mengatakan imsak bukan batas Sahur, jadi kapankah batas Sahuritu ?

Terimakasih sebelumnya atas pencerahannya semoga kita semua masih diberikan

umur untuk berjumpa dengan bulan penuh berkah yang tidak lama lagi. AAMIN

JAWABAN :

Masaji Antoro
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Wa'alaikum Salam, SHOLAT TAROWEH dengan setiap 4 ROKAAT sekali SALAM

Menurut kalangan Syafi'iyyah :

4- wy - 9 Juar, au : : , , : :J. Ada : -ai S3 -es, Jé

-- eu-l es- :A - 3,41 ra.: ,sal --> -l -> : - -

->> use : 9 Jail,4

Berkata Pengarang Kitab Arroudhoh "Sholat taroWeh tidak SAH dengan sekedar

diniati sholat muthlak tapi harus dengan niat dua rokaat dari taroweh atau niat

mendirikan ibadah romadhon, bila seseorang menjalankannya 4 rokaat dengan sekali

salam tarowehnya tidak sah karena menyalahi terhadap yang di Syariatkan oleh Nabi,

berbeda dengan saat menjalankan sholat-sholat sunat yang lain seperti sholat sunat

dhuhur, ashar (boleh dengan sekali salam dalam setiap 4 rokaat), yang membedakan

keduanya adalah disyariatkannya sholat taroweh dikerjakan secara berjamaah

menyamai seperti sholat fardhu, maka tidak boleh merubah dari apa yang telah ada

dari Rosuulullah Sholla Allaahu Alaihi wa Sallaama". [lqna Li Assyarbiny I/117 ].

Menurut kalangan Madzhab Arbaah :

- - - -3 ° : - su Gui -33 - - - 4 : - si jek

: :e- atsis - Ayu ulu-l - 0:: 3 : 3 : 0: ::

:u : u: :J: &-A: 4-3 - 6 S:: :e ->: - je kui

::J#-, ge & As- &ai - - -- se:J: al- s. Si : S jé

g:3JS -5 gle --3 :: 4:12: 3 & :ue& A:

Ulama madzhab Hanafi mengatakan : Apabila seseorang shalat (tarawih) empat

rakaat dengan sekali salam, maka empat rakaat itu menduduki dua rakaat menurut

kesepakatan ulama'. Dan apabila shalat (tarawih) lebih empat rakaat dengan sekali

salam, maka diperselisihkan keabsahannya. Ada pendapat bahwa shalat itu

menggantikan rakaat genap dari tarawih, ada pendapat lagi bahwa shalat itu rusak.

Ulama madzhab Hanbali mengatakan : " Bahwa shalat tersbut sah namun makruh

dan terhitung dua puluh raka'at".

Ulama madzhab Maliki mengatakan : "Bahwa shalat itu sah dan terhitung dua puluh

rakaat dan berarti mushalli meninggalkan kesunatan tasyahud dan salam dalam setiap

dua rakaat dan hukumnya makruh".

Ulama madzhab Syafi'i mengatakan : "Bahwa shalat itu tidak sah, kecuali melakukan

sesudah tiap-tiap dua rakaat. Jadi apabila melakukannya dengan satu kali salam tidak

sah, baik mushalli duduk pada setiap dua rakaat atau tidak. Jadi menurut ulama
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6.4.2

6.4.3

madzhab Syafi’i shalat tarawih harus dua rakaat dua rakaat dan salam pada setiap

dua rakaa". [Al-Fiqh 'Alaa Madzaahib al-Arba'ah I/342-343].

0160. Shalat Qobliyah Ashar 4 Rokaat Sekali Salam

PERTANYAAN :

Norma Aziz

Assalamualaikum, ...ada yang tanya ni,,, bolehkah sholat sunnah qobliyah ashar 4

rokaat 1x salaman ? dan apa memang lebih afdol dari qobliyah ashar yang 4 rokaat 2

x salaman ( tadi sempat dengar ada ustadz yang nerangin itu), tlg

pencerahanya....mksh.

JAWABAN :

عبدالرحيم الثوري

Frasa "4 raka'ar sebelum shalat 'Ashar" yakni berdasarkan khabar bahwa Allah

mengasihi seseorang yang shalat 4 raka'at sebelum 'Ashar dan baginya

mengumpulkannya dengan satu kali takbiratul ihram dan satu kali salam seperti itu

juga dengan satu kali tasyahud atau 2 kali tashyahud. Adapun memisahkannya

dengan 2 kali takbiratul Ihram dan 2 kali salam, itu lebih afldlal". Sedikit penjelasan :

· 4 raka'at dengan 1 kali salam dan 1 kali tasyahud (akhir saja), ini boleh

· 4 raka'at dengan 1 kali salam dan 2 kali tasyahud (awal dan akhir) juga boleh

· 4 raka'at dengan 2 kali salam (yakni dikerjakan 2 raka'at, 2 raka'at) lebih utama.

Rujukan : I'antuth Thalibin, Pasal Tentang Shalat al-Nafl. Wallahu 'Alam

0245. JUMLAH ROKA'AT SHALAT TARAWIH

PERTANYAAN :

Alech Najwa

Assalamu'alaikum... Dalam sholattaraweh ada yang 8 rokaat dan ada yang 20 rokaat,

apakah kita boleh melakukan secara bergantian..?

JAWABAN :

Masaji Antoro

Pendapat para ulama’ mengenai sholat tarawih jumlah rakaatnya 20 roka'at bukan 8
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roka'at:

Berdasarkan dalil dan kaedah di atas, para ulama dalam mazhab Syafi'e (Syafi'iyyah)

mengistinbatkan bilangan rakaatnya seperti berikut:

1) Disebutkan di dalam Mukhtashar Al-Muzani:

64 . 2 3 4 - 2 •z : % 42 - 2 >i 3 sí. 1.a , > ..*. 2.2.1 : :

* 3> (ss) & Os: A --l; 3:563 : 03: :-Ju: Jé 4 A-, -eu:J au}i Qi

2 < 1 - 4. & 2 : °. . . , a? 2 . . . 2

-9: 3:: :e 3:& U453.

“Sesungguhnya Imam Syafi'e berkata Aku telah melihat mereka di Madinah

mendirikan (Solat Tarawih) denga39rakaat, dan aku menyukai 20 rakaat kerana telah

diriwayatkan dari Umar. Dan begitu juga di Makkah, mereka mendirikan 20 rakaat dan

mengerjakan Witir dengan 3 rakaat."

2) Imam Nawawi berkata di dalam Syarh al-Muhazzab:

-A & 4: esuai : --- usu - as:Ja: : exas

suai ase & : ii- asis:: - usule...*&es &: : es :

*i: 3 : u: Je: . ... : ua, gl-sue, e4 - - asi g : - ;

3:-G - agu J: & - - ua: , -e 3 e : Ses:

Sua, oasi gu -Ési Jé disu & Ais: JsiJ- - - 4 :u : ...:

* -9: 4:-

“Sholat Tarawih termasuk di dalam sholat Nawafil yang muakkad seperti mana yang

ditunjukkan perkara itu oleh hadith-hadith yang mulia yang telah disebut terdahulu. la

adalah sebanyak dua puluh rakaat selain dari sholat Witir. (Jika) bersama Witir maka

ia menjadi 23 rakaat...atas jalan inilah berlalunya sunnah dan sepakat ummah, dari

kalangan Salaf dan Khalaf dari zaman Khulafa ar-Rasyidin Umar ibn Al-Khattab,

semoga Allah meredhainya dan dia meredhaiNya juga sampailah ke zaman kita ini...

Tidak ada seorang pun ahli feqah dari kalangan empat imam mazhab (Hanafiyyah,

Malikiyyah, Syafi'iyyah dan Hanabilah) membantah perkara ini, melainkan apa yang

diriwayatkan dari Imam Dar al-Hijrah, Imam Malik bin Anas tentang pendapat yang

lebih bilangannya pada sholat Tarawih kepada 36 rakaat...Dalam riwayat kedua

daripada Imam Malik, iaitu dengan hujahnya beramal dengan amalan penduduk

Madinah iaitu: Sesungguhnya diriwayatkan dari Nafi sesungguhnya dia berkata: Aku

mendapati orang ramai mendiri Ramadhan (sholat Tarawih) dengan 39 rakaat dan

mereka mendirikan Witir daripadanya sebanyak 3 rakaat..."

Syaikh Muhammad Ali ash-Shabuni menambah:

...** : u-is:u :- & : : 3 : 2 e: ; a
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&u=}i : -38 ->uai -: us es.

“Adapun riwayat yang masyhur daripada Imam Malik, iaitulah yang diittifaqkan Jumhur

ulama dari kalangan Hanafiyyah, Syafi'iyyah dan Hanabilah atas sholat Tarawih itu 20

rakaat (Oleh itu) atas sebab perkara itulah (iaitu riwayat yang kedua ini), maka jadilah

(sholat Tarawih sebanyak 20 rakaat) adalah ittifaq empat mazhab dan lengkaplah (ia

menjadi) jma'."

3) Imam Nawawi juga menyebutkan di dalam Al-Majmu’:

- zz . ... zz * - : * 2 • : 2 • . 1 : • : • . . t * 2 : : °2 . . . . . . . . 2 :22 % °. 2 : :'< .

&3 ----- s-u: 3) *:1; s-e: 3-> U33 j: : - ;:& Q: \é-M u:J.:

X o s, x 2:11 . : 2 t,42 21si % : - 2 -1. : - ai, 11:2 : . . . . . . -t. al-'-t. 1: - s: 1.4

3-:M :éUJu Juš3 suda) ysé- 3° Jeue & euil u: :3 3333 As-i; 4u-23: : Jú

: . . s. 42 : < & :2 - 2 o :

j: : & 3:563 - 23 -u:

“Mazhab kami ialah sesungguhnya ia 20 rakaat dengan 10 salam selain Witir. Jadi ada

5 rehat, dan setiap sekali rehat ada 4 rakaat dengan 2 salam...Dan mengikut juga

pendapat inilah (iaitu 20 rakaat) oleh Abu Hanifah dan rakan-rakannya, Ahmad, Daud

(azh-Zahiri) dan selain dari mereka. Al-Qadhi 'lyadh juga menukilkannya dari jumhur

Ulama'. Imam Malik berkata: Sholat Tarawih ada 9 rehat iaitu 36 rakaat Selain dari

Witir."

4) Imam Syarbini al-Khatib menyebutkan:

2. : , , , 2- 8 : : - : 2 54'i kl. 1: 1-2. . 11°t ela . . . . . . . . 2, 422 . . . . 2 2:11

J9°54: 1:\s : 3:2-e >u-g &:/ 3133 u.J Jua.63 J: 31: J5 : s-u: J- ãas3J::M

322 . . . °, -2 % * • 6 2. . . . . 2 3 - 12

“Dan Tarawih itu 20 rakaat dengan 10 salam setiap bulan Ramadhan. Demikiannlah

hadith Al-Baihaqi dengan sanad yang shahih bahawasanya sahabat-sahabat Nabi

J.2 alil alc alls al.9 mendirikan sembahyang pada masa Umar bin Al-Khattab

dalam bulan Ramadhan sebanyak 20 rakaat. Dan Imam Malik meriwayatkan di dalam

Al-Muwaththo sebanyak 23 rakaat, tetapi Imam Al-Baihaqi mengatakan bahawa yang

tiga rakaat yang akhir ialah Sembahyang Witir."

5) Imam Jalal ad-Din al-Mahalli berkata:

J - 9 - 4 9:: -4u :; Jeus- au-9u:: :

“Dan Imam Al-Baihaqi dan selainnya meriwayatkan dengan sanad yang shahih seperti

yang dikatakan di dalam Syarah al-Muhazzab bahawasanya para sahabat mendirikan

sholat Tarawih pada zaman Umar bin Al-Khattab pada bulan Ramadhan dengan dua

puluh rakaat."
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6) Al-Allamah al-Imam Ar-Ramli berkata:

ia i, . . . . . . . . . . . . . . . . . .... 11°t ela A - . . . . . . ... :za . . . . . . .

-uas.J : : 4 33: Bis : : ul Qua: u: Js : - ; & Qs: gas

: &, &ua: , :

“Dan ia (Sholat Tarawih) adalah 20 rakaat dengan 10 salam pada setiap malam dari

malam-malam bulan Ramadhan kerana diriwayatkan bahawasanya para sahabat

mendirikan sholat Tarawih pada zaman Umar bin Al-Khattab pada bulan Ramadhan

dengan dua puluh rakaat."

7) Imam Zainuddin bin Abd al-Aziz al-Malibari dalam kitab Fath al-Mu'in

menyimpulkan bahawa sholat Tarawih hukumnya sunat yang jumlahnya 20 rakaat

Gue dua: : , ) : Gua 9 uj: : - ; :: esia: : e: 9-s

2 - . . . ... zat i- 1. . .22 -12 • 6 A 2 .3 2 ° : : , 2 : 2 | > ... 9 4 -

:ai : : 45 ke 3 : J59 -3 -: (( : , : 4 : 4u-s-l;.

“Sholat Tarawih hukumnya sunat, 20 rakaat dan 10 salam pada setiap malam di bulan

Ramadhan. Kerana ada hadith: Barang siapa melaksanakan (sholat Tarawih) di

malam Ramadhan dengan iman dan mengharap pahala, maka dosanya yang

terdahulu diampuni. Setiap dua rakaat harus salam. Jika sholat Tarawih 4 rakaat

dengan satu kali salam maka hukumnya tidak sah......"

Di dalam kitab Rahmah al-Ummah fi Ikhtilaf al-Aimmah karangan Al-Allamah Abi

Abdillah Muhammad bin Abdur Rahman ad-Dimasyqi al-Uthmani asy-Syafi'e pada

Hamisy al-Mizan al-Kubra menyatakan:

.. i.< ..* 2 . . . . .-i. -al°ti: 1 - i 1.2 : -.. % * -.. : is . . . . . ... "I'a:, & J: 23 J.6-13 j:u:J3 :- : ue Juas, 4 : : 3SU2 s:J 3°3 J-a:

2. 34 - 2 : : , 21 .. 2 o :

Jaé àeus:J J 41°3 -u:

"(Fasal). Dan termasuk dari sholat-sholat sunat ialah Sholat Tarawih pada bulan

Ramadhan di sisi Abu Hanifah, Syafi'e dan Ahmad iaitu ia adalah sebanyak 20 rakaat

dengan 10 salam. Dan mendirikannya secara berjama'ah adalah afdhal."

9) Syaikh Abd al-Qadir ar-Rahbawi menyebutkan di dalam kitabnya As-Sholah 'ala al

Mazahib al-Arba'ah:

- : -4 - ase ** -, -- G - : si a;4: : es.

&-% sual 3 : - Ju : &: u: le ke-14: -; eel ----s...

“Dan bilangan rakaatnya (Sholat Tarawih) 20 rakaat. Dan inilah yang diterangkan oleh

Sayyiduna Umar bin Al-Khattab dengan perbuatannya ketika mengumpulkan para

sahabat akhirnya dalam masjid. Dan (menyuruh) mereka bersembahyang di belakang

seorang imam. Para sahabat bersetuju atas perbuatannya itu dan tidak ada
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seorangpun Khalifah yang datang selepas mereka (selepas sahabat) yang

menyalahkan mereka (Umar dan generasi sahabat yang melakukan 20 rakaat)."

10) Mufti Besar Negara Mesir, Al-Allamah Syaikh Ali Jum'ah (30) menyebutkan di

dalam kitabnya Al-Bayan Lima Yasyghalal-Azhan:

4: : ju*&-es-9: , : 3 : :e esta - Siu -- usisi 3-i;

wu-lis :ul:: :ulis: :Si: -etail.

“Dan yang benarnya (dalam perkara rakaat Tarawih) ialah, sesungguhnya umat Islam

telah jma' ke atas Sholat Tarawih itu 20 rakaat tidak termasuk Witir, dan 23 rakaat

termasuk Witir yang mana itulah yang mu'tamad (dipegang) oleh mazhab-mazhab

feqah yang empat: Mazhab Hanafi, pendapat yang masyhur dalam mazhab Maliki,

mazhab Syafi'e dan mazhab Hanbali."

11) Di dalam kitab Al-Fiqh Ala al-Mazahib al-Arba'ah disebutkan:

Aji ss- 4 :e esta & Sie: :

“Dan sesungguhnya telah tetaplah (thabit) bahawa Sholat Tarawih adalah 20 rakaat

(menurut semua imam mazhab) selain Witir

12) Disebutkan di dalam kitab Al-Hady an-Nabawi ash-Shahihfi Solah at-Tarawih

karangan Syaikh Muhammad Ali ash-Shabuni:

& e: ges - 3 & - Jal : saja - - - 2 : *Ju

Jeu Je, eul:: : : 9ul J3 : 4: - - 4 - : --

ai : :ee-&- gu -šsi &ss.

"Al-Imam At-Tirmizi berkata di dalam kitab Jami’nya yang bernama Sunan at-Tirmizi:

Kebanyakan Ahl al-Im di atas pendapat seperti yang diriwayatkan dari Sayyiduna

Umar, Sayyiduna Ali dan selain keduanya dari para sahabat Nabi Gl.2 all dulc a]|3

al. 9 iaitu (mendirikan sholat Tarawih sebanyak) 20 rakaat. Ia adalah pendapat Sufyan

ath-Thauri, Ibn Al-Mubarak, Syafi'e. Imam Syafi'e berkata: Dan beginilah aku

mendapati orang ramai di Makkah mereka mendirikan (sholat Tarawih dengan ) 20

rakaat." Intaha.

Ibn Rusyd menyebutkan di dalam Bidayah al-Mujtahid:

Aji ss & &,- : - aul: : :-4} - - uju el.

“Imam Malik telah memilih-dalam salah satu di antara dua pendapatnya
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6.4.4

juga Abu Hanifah, Syafi'e, Ahmad dengan 20 rakaat selain Witir."

Seterusnya Syaikh Muhammad Ali ash-Shabuni menyebutkan:

“Bahawa kedua Haramaian (Masjidil Haram dan Masjid Nabawi) juga menjadi

panduan dan ikutan kita dalam perkara Sholat Tarawih 20 rakaat ini yang mana

kedua-dua masjid suci ini mendirikan Sholat Tarawih dengan 20 rakaat sejak zaman

dahulu lagi sehingga sekarang."

Meskipun demikian bila shalat taraweh dilakukan kurang dari 20 rakaat juga telah

mendapatkan kesunahan seperti keterangan dalam kitab at-tausyah Hal. 52

4 - 4 J-a-e, 9,4 - 3’ - - -: 9: gas

“Shalat taraweh adalah 20 roka'at dengan sepuluh salaman secara wajib, bila

seseorang shalat kurang dari 20 rokaat maka ia juga telah mendapatkan yang ia

kerjakan". Wallaahu Alamu Bis Showaab.

0246. DASARSHOLAT TARAWIH 20 ROKA'AT (2 x 10)

PERTANYAAN :

Wasik Sokill

Sholattarawih 8 rokaat itu yang melakukan siapa ? Berdasarkan apa syaidina umar

menetapkan 20 rokaat ?

JAWABAN :

Masaji Antoro

Itu juga dilakukan oleh Nabi saat bersama para sahabat pada suatu malam Ramadhan

tanggal 13, 15 dan 27 namun Nabi dan para sahabat menyempurnakan tarawehnya di

rumah masing-masing hingga 20 rakaat.

&-A :u-l - - 4 - - - - - J-, -9 -e, es, 9--6

-lu Ju 9- e-->- - - 4 - - 9 Ju- se- - *

93l: -w$ 9u: - -a: Jè3 - Ae Je,: 9 - &u : E-M: :u-Jis --J:

1) J- 3° :3 - - 9& r: :u) .

(1) J:) :u Ge Qu-ji -- s-, -es : , : , : : - G - ab,

us 50/3: yue, Ni

alFiqh al-Islam II/224
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Karenanya ulama madzhab 4 sepakat keberadaan sholat taraweh rakaatnya

berjumlah 20 rakaat, kecuali sebagian kalangan malikiyah yang malah menyatakan 21

rakaat. Wallaahu Alamu Bis Showaab.

A

w : :e: Si Jl-kui axis uu-ji, :us : 3 - asasi : -s:

* - 4 : - ; 9: ru : - ; - :Se: ; ; ua:

- - - : :u-si Ju : - - - 4 & 3-4 la Jeed 2 : ::

&: : -- zi: :--: : eo-, × 2-3 : 4 - 4 J

1) u: e : eu: 3: 4-i: : is :)

2) :ul: :- al Jae le Jé: : 3-4 Jés).

3) ges é; -ū J. : ; 3:u : Jes).

- 2 : ... . . . . . .. 6 > . . 312 i, . . . . . . . . t.4.

4) yvazoS ;u : u: 5 J! 3:1; u-u! J: * su : : &):J : Jè3)

: : elas : uu-ji Je:

(1) 6 - 4-,- a.l: , ;is . 288 / 1 :ual silu

(2) 315/1 -J :u-.

(3) 474 / 1 yu-J 3, .

(4) 284 / 1 Jú, : , .

al-Mausuu'ah al-Fiqhiyyah XXVII/147

6.4.5 0251. DASARSHOLAT TARAWIH 8 ROKA'AT (4 + 4 )

PERTANYAAN :

Tommy Sumardi

Ustadz masaji, apakah tarawih yang 4+4 dan 3 Witir,hanya berdsarkan hadist dari

Aisyah ra?

JAWABAN :
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—

Masaji Antoro

Memang berdasarkan riwayat 'Aisyah bagi yang mengartikan hadits tersebut arahnya

pada shalat TARAWIH.,

< . . . . . . . 42 - . 2 : : 1. . . . . . . . . . . . . i. -12 : i it, 3.2

Sé & la: : *o3: su-l Je : S3 Ju-a: ; 4: - 3 : 40 ke 40 J3.336 v.

6 2 : : : &18 i - a: a .t st a . . . t. <1. . . . i- a: a .t st a . . t: , :

AU J;-3 : : -li % -a: : 34; ; 3: 3 Ju-59 x 3 la: : 34; 3: 3 Ju

* 3: : - S3 : : 3 :u : Jus : SJ :ui.

"Tiadalah Rasulullah saw, menambah pada bulan Ramadlan dan tidak pula pada bulan

lainnya atas sebelas rakaat, Beliau salat empat rakaat dan jangan Anda bertanya

tentang kebagusan dan panjangnya. Kemudian beliau salat empat rakaat dan jangan

Anda bertanya tentang kebagusan dan panjangnya. Kemudian beliau salat tiga rakaat.

Kemudian aku (Aisyah) bertanya, "Wahai Rasulullah, adakah Tuan tidur sebelum salat

Witir?" Beliau bersabda, "Wahai Aisyah, sesungguhnya kedua mataku tidur, sedang

hatiku tidak tidur."

NAMUN KALANGAN SYAF||YYAH DAN 3 MADZHAB LAN MENYATAKAN ARAH

HADITSTERSEBUT ADALAH PADA SHOLAT MALAM (WITIRTAHAJJUD)

2 2 . . . • a > . . . . . . . . ... za:ti : > . . . . . . . . i. “a” 6 - at. a :

(J-> U33 ( - : 4: 03:e -u: - ) ga3 : :eus:J :.J (: ) -:13; 4: ( :

: 1 - 2. - aze ... : 12 ... : 21 - 12 ... :

: -u:335 -: j5 -u-: .

J. Les : : - asia gu u9- si-s le d' - di }:u 3 - : : 0-8:

dua: , : , eu : , : : { : :: ge: Si- Je: : :u :

S: 2-3 : 4 sew } - wi asri : --e & 9u : a-, -: gig J-A

A . J>: {:: sa-l e :

Kemudian keutamaan Shalat Sunat Setelah Sunat rawaatib adalah Sholat taraWeh

sebab disunahkannya dilakukan berjamaah dalam shalatnya, jumlah rakaatnya 20

dengan 10 kali salaman dan dengan 5 kali istirahat setiap istirahat setelah menjalani 4

kali rakaat.

Dalil asal kesunahan taraweh adalah hadits riwayat Bukhari Muslim dari 'Aisyah ra

“Sesungguhnya rasulullah shallaahu 'alaihi wa sallam menjalankan shalat taraweh

dibeberapa malam ramadhan kemudian tidak mengerjakannya lagi dan shalat dirumah

disisa bulan ramadhan, beliau bersabda : saya khawatir diwajibkan atas kamu sholat

di malam hari, kemudian kamu tidak mampu menjalankannya".

Dan berdasarkan riwayat bahwa sahabat Umar Bin khotthob untuk menjalankan

ibadah pada bulan ramadhan mengumpulkan orang laki-laki pada Ubay Bin kab

sedang para wanita Sulaiman Bin Abi Hatsmah. (Riwayat Baehaqi). Sedangkan hadits
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"Tiadalah Rasulullah saw. menambah pada bulan Ramadlan dan tidak pula pada bulan

lainnya atas sebelas rakaat" arahnya adalah shalat Witir. I Syarh albahjah alwardiyyah

IV/146].

Bagaimana bila shalat taraweh dilakukan dengan 4 rakaat sekali salaman ? Kalangan

Syafi'iyyah menyatakan shalatnya tidak SAH.

J Je,4u se- - - - - - 3 (es:J59 - )- : 9: 9 -:

*J ud & & 3-4 -is, Ares sal - -> s, we : 9é eur -u.

Shalat taraweh wajib dikerjakan dengan 2 rakaat 2 rakaat, maka setiap dua rakaat

satu salaman bila shalat 4 rakaat satu kali salaman maka tidak sah dengan alasan

karena dilakukannya shalat taraweh secara berjamaah keberadaannya menyerupai

shalat fardhu karenanya tidak diperbolehkan merubah pada selain yang telah datang

dari nabi berbeda dengan shalat sunat dhuhur, shalat rawatib dan shalat-shalat lainnya

maka diperkenankan menjama 4 rakaat sunat qabliyyah atau ba'diyyah dengan sekali

salaman. [AlminhajalQawiim I/282].

>> - : 9 -, -e-ai e eu-l es- 4: -a: - - - 3’s

bila shalat 4 rakaat satu kali salaman maka tidak sah dengan alasan karena

dilakukannya shalat taraweh secara berjamaah keberadaannya menyerupai shalat

fardhu karenanya tidak diperbolehkan merubah pada selain yang telah datang dari

nabi. [Syarh alminhaj ||490].

Asli: :-al: raa: ,sal - -> -ai - - - -, -e 3l° :3JS : -) -->

Diwajibkan salam disetiap dua rakaat bila shalat 4 rakaat satu kali salaman maka tidak

sah berbeda dengan shalat sunat dhuhur, ashar, dhuha dan Witir. [ Fath al-Mu'iin

I/265].

4- wy - 9 Juar, au : : , , : :J. Ada : -ai S3 -es, Jé

-- eu-l es- :A - 3,41 ra.: ,sal --> -l -> : - -

->): use j: SM: Jail,4

lqnaa Li as-Syarbiny I/117

* -ai S3 Jé :-J -> 4% * - reul : -a: - -w$3, -e 3l°

:\, x-e & : :3JS : Juar, au : :\, :9-e 3 : A - s: J: :ua.
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al-Majmuu IV/32

-1 - G- : ) : - l° 4 - 4 J- Je: Je* 4 - 9-8 -3 e : : 9

3-3 : 0 - 9 Jail° -> : 0 - 9 Jail° -- : Ji - - - J$Je

S: 4-63,:e su-l ,sis --> -l; usi; (1422/338 -u 59ual -us /2 : -sl: ; ) (Jail:

- 9ua - - 4 - 4 J- G - - - 4 - - - - - 32u; - :

"1 : - ) "* - su-l : S: 9ua : - - 4 - 4 J- 9év /

125 / 17 -u uara: :u-Ji 59.2 -us )

*s,< ele asl-Jb Ja'N ->> -ls & Je vass & 3- 5-3 : 99

9:A&M & J } :u : {JeS u, - - } -uli - J S ,: -wé ->: Juši gsi:

} :-l {- 4 - J }4u :

Fiqh al-‘Ibaadaat Li as-Syaafi'| |/359

(-, - - 4 - 4 J- 9év & 4 -, -e G - G - -u ( , s- Asi 4:

* 3,- s-l Je 2, S: Jua

|'aanah at-ThOOlibiin I/249

3) : J#3 - : : , : Jiu Jal: : :Juli Jes).

: : , ‘t, -it, ki. 2 . • 22 : 2 1 .i e, ... <isi :zz, it . . ; ; * 2 : , “. 4 -

4) : : yúl; J.J 59.2 : :J . g: JS3 -- Ji Qué-3 SJ Jia.0 JaéoS : :u:J Jú3)

u:
: . . : é; : JUM 9-e 4-3 -: : J

* 0 - 4 J:* 3> -- si:u 3 : - :- : --ei& -J:u 59-s

Juri 9 : “3 - :: sa-l e : S; dua &: 96u : -ju dua, si-:

< 14 - : 2 > 2 : 6 : “ . . - . 2

Sé u: gla: : : 36'323 - 3°

(1) . ( -e -> -je 3: - 53 / 1 ) 232 x 4-,- . " - 4 - sal J: :)" : --

4:1:) - - -a: 232 x 53 : -3 ° --

(2) 1 ) -- (Al-J . 2 -477 / 2 : ) sy-J 4-,- . " . . . . . J.U 59.2 " : -- /

516 - - - -- c. (J-J . . .

(3) 62 2: - ; ) .
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(4) 2 - 491 / 2 ) sia, A-,- . "J- : Aélis J-U 59-e ": -- 126 /2 :u-J A& .

s)-J Ge ( :ual ->,wJ 3,2 2 - 487/2) -J :J Ji: : , e : -- c. ( al-J

4-2 Aji .

4 U - 9se :saw : :e (98) : (1) : - : : - 9 Ju

2) di U :-l Ju: S Jas le S-9:- ia di J-).

& : u: *eja Ja: : , : : ,: , : , eja - uei-es

3) - 9 × : :).

(1) 4 : ) : -) -- " . . . .l- ale & - 4 J- au G -- si" : --e -- l

251 - al-J - 509 / 1 ) -s ( al-J ).

(2) 740-739/2 3:u-a) :- .

(3) 101 / 1 el>l,) : - 123 / 2 Ja.J .

Al-Mausuu'ah alFiqhiyyah XXVII/158

6.4.6 0257. SHOLAT TASBIH DAN SUJUD SYAHWI

PERTANYAAN :

lam Alizhahab

Seperti yg kita ketahui bersama bahwa pelaksanaan sholat TASBIH itu berdeda dg

sholat pd umumnya, yaitu jumlah bacaan tasbih yg telah ditentukan secara khusus.

Pertanyaannya apakah dsunnahkan sujud sahwi kalau tdk membaca tasbih yg sesuai

dg aturan ???

JAWABAN :

Ibnu Malik

Klu sy blh memberi masukan ketika seseorang yg sdg melaksanakan sholat tashbih tp

dia tdk membaca sesuai dg aturan, maka disunnahkan sujud sahwi.

Zaine Elarifine Yahya

Penyebab2 disunnahkan sujud sahwi

1.melakukan sesuatu dimana jika dilakuka secra sengaja membatalkan sholat.

2.meninggalkan sunnah ab'aadh atau bagian dari suatu sunnah ab'adh.
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3. memindahkan rukun qouliy bukan pada tempatnya,

4. memastikan melakukan suatu rukun fi'iy disaat berkemungkinan terjadi

penambahan dikarenakannya.

Pada empat perkara diatas persoalan ketentuan jumlah tasbich yang hendaknya

dibaca bila DILAKUKAN tidak sesuai aturannya maka tidak ada ketentuan sujud

SahWi.

lam Alizhahab

Trus gmn sholat tasbihnya kang Zaine Elarifine Yahya kl dkerjakan sprti sholat yg

lain? Sdgkn yg memBEDAkan antara sholat tasbih dg sholat yg lain itu adalah bacaan

TASBIH (dg ketentuan & jumlah khusus) tsb. Jadi menurut pean "status" hukum

bacaan tasbih yg dtentukan scra KHUSUS dlm pelaksaan sholat tasbih, sekaligus sbg

ciri pembeda antara sholat tasbih dg sholat yg lain, itu SAMA dg bacaan tasbih dlm

sholat pd umumnya, yaitu sunnah hai'at?

Zaine Elarifine Yahya

Demikian adanya ... bacaan tasbich dalam sholat tasbich adalah sunnah hai-at ...

silahkan direnungkan kembali.

Ibnu Malik

Sy ingin menyampaikan sebuah ibarot yg terdapat dlm kitab al -ADZKAR an

NAWAWIYAH & monggoh kita pahami bersama:

->: A - 9 Ju , , -! - - - - - - 9 4-1 & 4 - J:

34-J >;- °9SJ lu -,53 u:1: 4-5.

ibarot ini jg trdapat dlm kitab kitab al futuuhatirrobbaniyyah juz 4 no 319-320. Faham

sy sementara ini di sunnatkan sujud sahwi krn yg membedakan antara sholat tasbih &

sholat yg lain adl bacaan tasbih dg jumlah yg khusus.

Zaine Elarifine Yahya

Ditanyakan hal ini : " Apabila lupa AKAN SESUATU dalam sholat tasbiich apakah

pelaksananya itu hendaknya sujud sahwi dengan membaca dalam hitungan 10 tasbch

juga UTK STIAP SUJUD DARI DUA SUJUD SAHWI itu ?" kepada imam ibnul

mubaarok lalu beliau menjawab TIDAK ? Sholat tasbich hanyalah sholat dengan

bacaan tasbich sebanyak 300 kali tasbiich.... Aku mengingat ucapan beliau ini dalam

penjelasan soal Sujud sahwi. Pertanyaannya menyikapi tabiir diatas. SESUATU

YANG TERLUPA ? dan mengapa dijawab TIDAK? yg dimaksud TIDAKitu tidak apa?

Ibnu Malik
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Nah, tu dia yg memerlukan pemikiran bh dlm g. Sekali agi klu menurut faham

sementara saya lafadz LA tsb ai LA ASYRON ASYRON & lafadz INNAMA HIYA

TSALATSU Ml'ATI TASBIHATIN itu lebih menekankan pd jumlah bacaan tasbihnya

yg membedakan dg sholat2 yglain.

Yupiter Jet

Glee iº e lº slal Jºbº e º Jº - sº- e ce º se - e J-(

Lº so,sº - si as os Js sia il Jºlsº e si lº sº º al 3 - l e lº si ºd

si e'

e º so,s,- º sguas os Js sia di Jºlº e lei lº sb º S ei- è il

º º il casº il Leº- Ja: “ S e - º lº

ºbs -, è erº sºlº e si cºse se sº ce º se -eº.

us - e il J. e -35 Js esº se lºs ºs - S, º, se S sºlº al ce 435º

º e - sºsi e sº as tº - e ºre.

ºoº Jasº se erº 3 a - 23 - 3, 4 - 4S sas S giºia e se lº si s .

5 -, e- è sº e, lº so,s - ol,

e gº ºa e- Sº gºl J ceº e, sº e º e-º

[l'anahjilid 1 ]

-si sta eº Jsº e, º, se - cº-a" - º sº - º e-le- eºS º e,

de- 2 - 3 a 5, è- sº e di es Sºº e os Usº ex-J5 ºri,

[Almajmu V/125]

Ibnu Hajar menggolongkan Solat tashbih Sebagai Solat muthlaq, tanpa batasan Waktu

dan tanpa Sebab. Termasuk juga kaifiyyatnya dimukumi muthlaq, tidak ada aturan

(syarat dan rukun) khusus.

Adapun bacaan tshbih yang hukumnya Sunat yg menjadi cirri utama dalam Solatini,

tidak Cukup diadikan standar Keabsahan Solat tashbih. Sehingga ketika bacaan

tashbih itu ditinggalkan dengan SENGAJA sekalipun, tidak akan mengganggu status

solat, dantidak Cukup pula menjadi alasan dianjurkannya Sujud sahWisbg pengganti.

Berkenaan dengan sujud sahwi yg hubungannya dengan Solat tashbih..., bacaan

tashbih pada Solat tashbih sama halnya seperti bacaan takbir pada Solat id yang
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6.4.7

hukumnya termasuk sunat HAl-AT. Sementara sujud sahwi erat kaitannya dengan

sunat AB'ADL. Jadi, tidak ada sujud sahwi sbg pengganti bacaan tashbih pada sholat

tshbih. Demikian, mohon tela'ah dan koreksinya...

Zaine Elarifine Yahya

Namun dalam kitab almajmu’ diatas tetap ada kesunnahan sujud sahwi bila kita

mengunakan qOul q00iim yang Syaadz ...... Apakah itu juga termasuk dalam

persoalan sholat tasbich ini? afwan.

Ibnu Malik

Dalam ibarot yg ada dlm kitab i'anah jelas tdk di anjurkan sujud sahwi tp dlm ibarot yg

ada dlm kitab majmu’ diterang khilaf& bs jadi ibarot yg ada dlm kitab adzkar ad| qoul

q00im yg Syadz.

Yupiter Jet

mas Zaine, maaf lupa, pd ktb almajmu’ jild 4 hal 125, ya, setuju kalau mengacu pada

Wajhu Syadz dan qoul hanafi tetap sunat sujud sahwi, dan bacaan tashbih pun

termasuk bagian darinya....

Jew's -us-J -u: ;u- 5-u!;' - -,:

dengan pijakan bahwa bacaan tashbih disamakan dengan takbir solatid... demikian...

0291. Tarawih secara "munfarid" (Tidak Berjama'ah )

PERTANYAAN :

Ahmad ALjabar Pemberani

Asalamu'alaikum....Apakah seorang pekerja atau pedagang hingga larut malam boleh

melakukan sholat tarawih di rumahnya sendiriaan?

JAWABAN :

Masaji Antoro

Wa'alaikumSalam... BOLEH KANG... W

e>l, 3-a: keuse.J le: -is &ee Juar, r: ul : ; 59-es

Dan shalat taraweh disyariatkan hanya tertentu di bulan ramadhan, disunahkan dalam

menjalankannya secara berjama'ah tapi sah dikerjakan sendirian. Ial-Fiqhu al-Manhaji

'alaa Madzhab al-Imam asy-Syafi'l hal.4].
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6.4.8 0297. JUMLAH RAKAAT TARAWIH

Shalat Tarawih bagi umat Islam Indonesia sudah tidak asing lagi. Hampir setiap

muslim pernah menjalankannya. Pada awa Ramadhan, biasanya masjid atau

mushala penuh dengan kaum muslimin danmuslimat yang menjalankan shalat

jama'ah isya' sekaligus tarawih. Adayang menjalankan 8 rakaat, dan ada yang 20

rakaat, Sedang shalat Witir yang diletakkan di akhir biasanya sarna-sarna 3 rakaat.

Shalat Tarawih hukumnya sangat disunnahkan (sunnah muakkadah), lebih utama

berjama'ah. Demikian pendapat masyhur yang disampaikann oleh para sahabat dan

ulama.

Ada beberapa pendapat tentang raka'at shalat Tarawih, ada pendapat

yangmengatakan bahwa shalat tarawih ini tidak ada batasan bilangannya,yaitu boleh

dikerjakan dengan 20 (dua puluh) raka'at, 8 (delapan), atau36 (tiga puluh enam)

raka'at, ada pula yang mengatakan 8 raka'at 20raka'at, dan ada pula yang

mengatakan 36 raka'at. Pangkal perbedaan awal dalam masalah jumlah raka'at shalat

Tarawihadalah pada sebuah pertanyaan mendasar. Yaitu apakah shalat Tarawih itu

sama dengan shalat malam atau keduanya adalah jenis shalatsendiri-sendiri? Mereka

yang menganggap keduanya adalah sama, biasanyaakan mengatakan bahwa jumlah

bilangan shalat Tawarih dan Witir itu 11 raka'at.

Adapun orang yang melakukan salat tarawih 8 (delapan) rakaat denganwitir 3 (tiga)

rakaat, adalah mengikuti hadits yang diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah yang berbunyi

sebagai berikut:

< . . . . . . : - . 2 : - 1. . . . . . . . . . . . . i. -12 'it, ia it, ... . .

9° 45 la: : *o3: su-l : S: Su-3 : 4: -- 3 * AU 12 AU J;.3 Juš uo

6 - : : : &18 i - a: a .t st : 3 . t. <1. . . . i- a: a .t st : 3 t: , :

AU J;-3 : : -li % -a: : 34; ; 3: 3 Ju-59 x 3 la: : 34; 3: 3 Ju

* 3: : ?- S: :ui g: 3 : 4 : Jus : SJ, Rui

"Tiadalah Rasulullah saw, menambah pada bulan Ramadlan dan tidak pula pada

bulan lainnya atas sebelas rakaat, Beliau salat empat rakaat dan jangan Anda

bertanya tentang kebagusan dan panjangnya. Kemudian beliau salat empat rakaat dan

jangan Anda bertanya tentang kebagusan dan panjangnya. Kemudian beliau salat tiga

rakaat. Kemudian aku (Aisyah) bertanya, "Wahai Rasulullah, adakah Tuan tidur

sebelum salat witir?" Beliau bersabda, "Wahai Aisyah, sesungguhnya kedua mataku

tidur, sedang hatiku tidak tidur." (HR.Bukhari)

Syekh Muhammad bin Allan dalam kitab "Dalilul Falihin" jilid III halaman 659

menerangkan bahwa hadits di atas adalah hadits tentang salat witir, karena salat Witir

itu paling banyak hanya sebelas rakaat, tidak boleh lebih. Hal itu terlihat dari ucapan

Aisyah bahwa Nabi saw, tidak menambah salat, baik pada bulan Ramadlan atau

lainnya melebihi sebelas rakaat. Sedangkan salat tarawih atau "qiyamu Ramadlan"

hanya ada pada bulan Ramadlan saja.
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Ucapan Aisyah "beliau salat empat rakaat dan Anda jangan bertanya tentang

kebagusan dan panjangnya", tidaklah berarti bahwa beliau melakukan salat empat

rakaat dengan satu kali salam. Sebab dalam hadits yang disepakati kesahihannya

oleh Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar ra. Nabi bersabda:

- • 13 - 2 : 2. . . . . . . 2 : - 2 : - si.. : -

34-3 :u :al -> s, : : Ji! 3SU2

"Salat malam itu (dilakukan) dua rakaat dua rakaat, dan jika kamu khawatir akan

Subuh, Salatlah Witir Satu rakaat".

Dalam hadits lain yang disepakati kesahihannya oleh Bukhari dan Muslim, Ibnu Umar

juga berkata:

: : , : : Jiu - ke si-3 : 40 - : 9é.

"Adalah Nabi SaW, melakukan Salat dari Waktu malam dua rakaat dua rakaat, dan

melakukan Witir dengan satu rakaat".

Pada masa Rasulullah saw, dan masa pemerintahan Khalifah Abu Bakar as-Shiddiq,

salat tarawih dilaksanakan pada waktu tengah malam, namanya bukan salat tarawih,

melainkan "qiyamu Ramadlan" (salat pada malam bulan Ramadlan). Nama "tarawih"

diambil dari arti "istirahat" yang dilakukan setelah melakukan salat empat rakaat.

Disamping itu perlu diketahui, bahwa pelaksanaan salat tarawih di Masjid al-Haram,

Makkah adalah 20 rakaat dengan dua rakaat satu salam.

Lalu Umar bin 'Abdul Aziz menambah raka'at shalat Tarawih menjadi 36raka'at bagi

orang di luar kota Makkah agar menyamahi pahala Tarawihahli makkah; Atau shalat

Tarawih 20 raka'at dan Witir 3 raka'at menjadi23 raka'at. Sebab 11 rakaat itu adalah

jumlah bilangan rakaat shalatmalamnya Rasulullah saw bersama sahabat dan setelah

itu Beliaumenyempurnakan shalat malam di rumahnya. Sebagaimana Hadits Nabi

SAW.:

-- jutu : :escue & gu : - ; - - - 4 - ai

9: -49u : ; J- 96 tes-d s'J- - : - &-le-G

Ju-J 919) &#3: J: \4:u

"Rasulullah SAW keluar untuk Shalat malam di bulan Ramadlansebanyak tiga tahap:

malam ketiga, kelima dan kedua puluh tujuh untukShalat bersama umat di masjid,

Rasulullah saw. Shalat delapan raka'at,dan kemudian mereka menyempurnakan sisa

Shalatnya di rumah masing-masing. (HR Bukhari dan Muslim).

Para imam madzhab telah menetapkan kesunnahan salat tarawih berdasarkan

perbuatan Nabi Muhammad shallallahu alaihi wa sallam Imam Bukhari dan Muslim
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telah meriwayatkan hadits sebagai berikut:

- Julius, & es dua & gu : - ; : - : 4 - : 9:

°u-s: si-49u : - 96 es- - - - 2 - :e-3-

- : : -& : - 4: - ;- si: :: :-u:J-4 jis : - &- 96° : : ul & G: -: :- si --: : 4:u 23 J° -

"Nabi Shallallahu alaihi wa Sallam keluar pada waktu tengah malam pada bulan

Ramadlan, yaitu pada tiga malam yang terpisah: malam tanggal 23, 25, dan 27. Beliau

salat di masjid dan orang-orang salat seperti salat beliau di masjid. Beliau salat

dengan mereka delapan rakaat, artinya dengan empat kali salam sebagaimana

keterangan mendatang, dan mereka menyempurnakan salat tersebut di rumah-rumah

mereka, artinya sehingga salat tersebut sempurna 20 rakaat menurut keterangan

mendatang. Dari mereka itu terdengar suara seperti suara lebah".

Sahabat Ibnu Abbas meriwayatkan bahwaRasulullah SAW shalat Tarawih di bulan

Ramadhan sendirian sebanyak 20 Rakaat ditambah Witir. (HR Baihaqi dan Thabrani).

Ibnu Hajar menyatakan bahwa Rasulullah shalatbersama kaum muslimin sebanyak 20

rakaat di malam Ramadhan. Ketiga tibadi malam ketiga, orang-orang berkumpul,

namun rasulullah tidak keluar.Kemudian paginya beliau bersabda:

-

asia: Sè: 2: Si -->Vé- ;AJ ----P
• - * J° • -

"Aku takut kalau-kalau tarawih diwajibkan atas kalian, kalian tidak akan mampu

melaksanakannya."

Hadits ini disepakati kesahihannya dan tanpamengesampingkan hadits lain yang

diriwayatkan Aisyah yang tidakmenyebutkan rakaatnya. (Dalam hamisy Muhibah, Juz

II, hlm.466-467)

SHOLAT TARAWIH PADA MASA KHOLIFAH UMAR BIN KHATTAB

Disebutkan dalam kitab Sahih Bukhari : "Dari Abdurrahman bin Abdul Qarai beliau

berkata : Saya keluar bersama Sayidina Umar bin Khathab (Khalifah) pada suatu

malam bulan Ramadhan pergi ke mesjid (Medinah). Didapati dalam mesjid orang

orang Shalat tara-wih berpisah-pisah. Ada orang yang sembahyang sendirisendiri, ada

orang yang Shalat dan ada beberapa orang di belakangnya, maka Sayidina Umar

berkata : Saya berpendapat akan mempersatukan orang-orang ini. Kalau disatukan

dengan seorang Imam sesungguhnya lebih baik, lebih serupa dengan Shalat

Rasulullah. Maka dipersatukan orang-orang itu Shalat di belakang seorang Imam

namanya Ubal bin Ka'ab. Kemudian pada satu malam kami datang lagi ke mesjid,

lantas kami melihat orang-orang Shalat bersama-sama di belakang seorang Imam.

Sayidina Umar berkata : Ini adalah bid'ah yang baik." (H. Riwayat Imam Bukhari, lihat

C 2013 www.piss-ktb.com



646 PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB

Sahih Bukhari I, halaman 241 - 242).

Abdurrahman bin Abdul Qarai yang meriwayatkan perbuatan Sayidina Umar ini adalah

seorang Tabi'in yang lahir ketika Nabi masih hidup. Beliau adalah murid Sayidina

Umar bin Khathab, Wafat tahun 81 H. dalam usia 78 tahun.

Nampak dalam hadits ini bahwa Khalifah yang kedua Umar bin Khathab

memerintahkan agar shalat tarawih dikerjakan dengan berjamaah, tidak Scorang

seorang saja. Dan beliau berpendapat bahwa hal itu adalah "bid'ah yang baik".

Tersebut dalam kitab Al Muwatha', karya Imam Malik, halaman 138 begini: Dari Malik

dari Yazid bin Ruman, ia berkata : "Adalah manusia mendirikan shalat pada zaman

Umar bin Khathab sebanyak 23 raka'at." (H.Riwayat Imam Malik dalam Kitab Al

Muwatha' halaman 138juz )

Nampaklah bahwa sahabat-sahabat Nabi ketika itu diperintah oleh Sayidina Umar

untuk mengerjakan shalat sebanyak 23 raka'at, yaitu 20 raka'at shalat tarawih dan 3

raka'at Shalat Witir Sesudah Shalattarawih.

Disebutkan dalam kitab Imam Baihaqi: "Bahwasanya mereka (sahabat-sahabat) Nabi

mendirikan shalat (tarawih) dalam bulan Ramadhan pada zaman Umar bin Khathab

Rda dengan 20 raka'at. (H. Riwayat Baihaqi - lihat Baihaqi (Sunan al-kubra) juz II hal

466)

Nampaklah dalam keterangan-keterangan ini bahwa sahabat-sahabat Nabi telah

(sepakat) mendirikan salat tarawih pada masa Umat sebanyak 20 raka'at, jma'

Sahabat menurut ushul fiqih adalah hujah yakni adalah dalil Syariat. Inilah pokok

pangkal hitungan raka'at shalat tarawih.Sayidina Umar, seorang Sahabat Nabi yang

dipercayai Khalifah Nabi yang kedua memerintahkan 20 raka'at. ini berarti bahwa

beliau mengetahui bahwa banyaknya shalat tarawih Nabi, baik di mesjid atau di rumah

sebanyak 20 raka'at. Kalau tidak tentu Sayidina Umar tidak akan memerintahkan

begitu Ini namanya riwayat hadits dengan perbuatan. Kita ummat Islam disuruh oleh

Nabi mengikuti Sayidina Abu Bakar dan Umar. Nabi berkata:

*u : 3; 3: 4-As, 2 : sax & :ulu j:

"Ikutilah dua orang sesudah saya: yaitu Abu Bakar dan Umar" (Hadits Riwayat Imam

Ahmad Tirmidzi, dan Ibnu Majah – lihat Musnad Ahmad bin Hanbal V hal 382 dan

Sahih Tirmidzi XIII 129).

Dan dalam sebuah hadits ummat Islam diperintah oleh Nabi supaya mengikut

Khalifah-Khalifah Rasyidin, beliau berkata begini:

sississ, arsiu si Bae 3:3-9 suai - -:
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"Maka wajib atasmu mengikut sunnah aku dan sunnah KhalifahKhalifah Rasyidin yang

diberi hidayat, sesudah aku". (H.R. Abu Daud dan Tirmidzi — Lihat Sunan Abu Daud

IV halaman 201).

Dapat diambil kesimpulan dari dalil-dalil di atas, bahwa hitungan raka'at shalat tarawih

adalah 20 raka'at, dan shalat witir adalah 3 raka'at, jumlahnya 23 raka'at. Barang siapa

yang tidak mengerjakan shalat tarawih 20 raka'at rnaka ia belum dinamai

melaksanakan shalat tarawih, dan belum mengikuti jejak Sayidina Umar bin Khathab.

Khalilatur-rasyidin yang kita semuanya disuruh Nabi mengikut beliau.

Jumlah Raka'at Shalat Tarawih Menurut Ulama salaf

1. Imam Hanafi

Sebagaimana dikatakan Imam Hanafi dalam kitab Fathul Qadir bahwa Disunnahkan

kaum muslimin berkumpul pada bulan Ramadhan sesudah Isya', lalu mereka shalat

bersama imamnya lima Tarawih (istirahat), setiap istirahat dua salam, atau dua

istirahat mereka duduk sepanjang istirahat, kemudian mereka witir (ganjil). Walhasil,

bahwa bilangan rakaatnya 20 rakaat selain witir jumlahnya 5 istirahat dan setiap

istirahat dua salam dan setiap salam dua rakaat= 2x2 x 5 = 20 rakaat.

2. Imam Maliki

Dalam kitab Al-Mudawwanah al Kubro, Imam Malik berkata, Amir Mukminin mengutus

utusan kepadaku dan dia ingin mengurangi Qiyam Ramadhan yang dilakukan umat di

Madinah. Lalu Ibnu Qasim (perawi madzhab Malik) berkata "Tarawih itu 39 rakaat

termasuk witir, 36 rakaat tarawih dan 3 rakaat witir" lalu Imam Malik berkata "Maka

saya melarangnya mengurangi dari itu sedikitpun". Aku berkata kepadanya, "inilah

yang kudapati orang-orang melakukannya", yaitu perkara lama yang masih dilakukan

umat.

Dari kitab Al-muwaththa', dari Muhammad bin Yusuf dari al-Saib bin Yazid bahwa

Imam Malik berkata, "Umar bin Khattab memerintahkan Ubay bin Ka'ab dan Tamim al

Dari untuk shalat bersama umat 11 rakaat". Dia berkata "bacaan surahnya panjang

panjang" sehingga kita terpaksa berpegangan tongkat karena lama-nya berdiri dan kita

baru selesai menjelang fajar menyingsing. Melalui Yazid bin Ruman dia berkata,

"Orang-orang melakukan shalat pada masa Umar bin al-Khattab di bulan Ramadhan

23 rakaat". Imam Malik meriwayatkan juga melalui Yazid bin Khasifah dari al-Saib bin

Yazid ialah 20 rakaat. Ini dilaksanakan tanpa wiitr. Juga diriwayatkan dari Imam Malik

46rakaat 3 witir. Inilah yang masyhur dari Imam Malik.

3. Imam as-Syafi'i

Imam Syafi'i menjelaskan dalam kitabnya Al-Umm, "bahwa shalat malam bulan

Ramadhan itu, secara sendirian itu lebih aku sukai, dan saya melihat umat di madinah
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melaksanakan 39rakaat, tetapi saya lebih suka 20 rakaat, karena itu diriwayatkan dari

Umar bin al-Khattab. Demikian pula umat melakukannya di makkah dan mereka witir 3

rakaat. Lalu beliau menjelaskan dalam Syarah al-Manhaj yang menjadi pegangan

pengikut Syafi'iyah di Al-Azhar al-Syarif, Kairo Mesir bahwa shalat Tarawih dilakukan

20 rakaat dengan 10 salam dan witir 3 rakaat di setiap malam Ramadhan.

4. Imam Hambali

Imam Hambali menjelaskan dalam Al-Mughni suatu masalah, ia berkata, "shalat

malam Ramadhan itu 20 rakaat, yakni shalat Tarawih", sampai mengatakan, "yang

terpilih bagi Abu Abdillah (Ahmad Muhammad bin Hanbal) mengenai Tarawih adalah

20 rakaat". Menurut Imam Hanbali bahwa Khalifah Umar ra, setelah kaum muslimin

dikumpulkan (berjamaah) bersama Ubay bin Ka'ab, dia shalat bersama mereka 20

rakaat. Dan al-Hasan bercerita bahwa Umar mengumpulkan kaum muslimin melalui

Ubay bin Ka'ab, lalu dia shalat bersama mereka 20 rakaat dan tidak memanjangkan

shalat bersama mereka kecuali pada separo sisanya. Maka 10 hari terakhir Ubay

tertinggal lalu shalat dirumahnya maka mereka mengatakan, "Ubay lari", diriwayatkan

oleh Abu Dawud dan as-Saib bin Yazid.

5. Imam Ibnu Hajar Al-Asqolani

Al Imam Ibnu Hajar Al Asqolani menjelaskan Hadits tentang Tarawihnya Khalifah

Umar, dalam kitabnya Fathul Bari, beliau menulis : " Penyempurnaan : Tidak ada

penyebutan dalam riwayat ini berapa Rakaat shalat yang dilakukan Ubay Bin Ka'ab,

dan para salaf berselisih atas hal ini, di dalam kitab Al Muwatho' dari Muhammad bin

Yusuf dari Assaib bin Yazid bahwasanya sholatnya 11 rakaat, dan meriwayatkan Sa'id

bin Manshur Dari jalur yang lain dan menambahkan dalam riwayat itu " Mereka para

sahabat membaca 200 an ayat dan berpegang pada tongkat karena lamanya berdiri",

dan meriwayatkan Muhammad bin Nashr Al Marwazi dari jalan Muhammad bin Ishaq

dari Muhammad bin Yusuf, berkata : 13 rakaat, dan meriwayatkan Abdurrozaq dari

jalan yang lain dari Muhammad bin Yusuf, berkata 21 rakaat, dan meriwayatkan Malik

dari jalan Yazid bin Khushaifah dari Assa'ib bin yazid 20 rakaat, dan ini di asumsikan

selain witir.

Dan dari Yazid bin Rouman berkata " Para Manusia sholat tarawih di zaman Umar

dengan 23 rakaat,

dan meriwayatkan Muhammad bin Nashr dari jalur Atho', berkata : Aku mendapati

para sahabat di bulan Ramadhan sholat 23rakaat dan 3 witir. Dan banyaknya riwayat

riwayat ini adalah adalah hal yang Mungkin, karena berbeda-bedanya haliyah

(keadaan), dan di kompromikan bahwasanya perbedaan riwayat ini memandang dari

panjang dan pendeknya bacaan, maka ketika bacaanya panjang maka sedikit

rakaatnya dan sebaliknya. Dan pendapat ini di kuatkan Al Dawadi dan yang lain.

Hitungan Rakaat yang awal (11 rakaat) ini mencocoki hadits A'isyah, dan pendapat ke
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dua (13 rakaat) mendekati hadits itu juga. Dan perbedaan riwayat jumlah rakaat yang

melebihi 20 rakaat, maka kembali kepada perbedaan rakaat witir, karena

sesungguhnya terkadang witir itu dilakukan 1 rakaat kadang 3 rakaat. Dan

meriwayatkan Muhammad bin Nashr dari jalur Dawud bin Qois berkata : Aku

mendapati para manusia di masa pemerintahan Aban bin Utsman dan Umar bin Abdul

Aziz -yakni di madinah- mereka shalat dengan 36 rakaat dan 3 rakaat witir, dan

berkata Imam Malik hal itu adalah perkara yang terdahulu bagi kami. Dan dari

Azza'faroni dari Asyafi'i, berkata : Aku melihat orang-orang di madinah sholat dengan

39 rakaat dan di Makkah 23 rakaat. Dan dari Asyafi'i : Apabila memanjangkan berdiri

(bacaan) dan menyedikitkan sujud (rakaat), maka hal itu bagus, dan apabila

memperbanyak sujud (rakaat) dan memperingan bacaan, itu juga bagus. Tapi yang

awal lebih aku sukai.

6. Imam Tirmidzi

Berkata Attirmidzi : pendapat yang terbanyak di katakan dalam jumlah rakaat tarawih

adalah 41 rakaat-yakni dengan witir-. Dan menuqil dari Ibnu Abdil Bar dari Al Aswad

bin Yazid : Tarawih di kerjakan 40 rakaat dengan 7 rakaat witir, dan dikatakan 38

rakaat, seperti yang telah dituturkan Muhammad bin Nashr dari Ibnu Aiman dari Imam

Malik ". ( Fathul Bari Syarah Shohih Bukhori Juz 4 hal 253 Bab Kitabus Shalati

Tarawih cet Dar Al Ma'rifah).

7.Imam Ibnu Taymiyah

beliau menulis: "Telah diterima bahwa Ubay Ibn Ka´b biasa mengimami

sembahyang untuk jamaah dengan 20 rakaat di bulan ramadlan dan3 rakaat

witir. Dari sini, para ulama bersepakat 20 rakaat sebagai sunnat karena Ubay

biasa mengimami jamaah yang terdiri atas Muhajirin dan Anshar dan tidak

seorangpun di antara mereka menolaknya." (Fataawa Ibn Taymiyyah hal.112).

8.Imam Nawawi

Berkata Imam Nawawi dalam kitab "AI Majmu" syarah Al Mahazab begini : "Dalam

Madzhab kita Tarawih itu 20 raka'at dengan 10 salam, selain Witir". (Al Majmu' IV hal.

32).

9.Imam Syarbini

Berkata Imam Syarbinial Khathib:

"Dan tarawih itu 20 raka'at dengan 10 salam tiap-tiap bulan Ramadhan, demikian

hadits Baihaqi dengan sanad yang sahih, bahwasanya sahabat sahabat Nabi

mendirikan shalat pada masa Umar bin Khatab dalam bulan Ramadhan sebanyak 20

rakaat, clan merawikan Imam Malik dalam kitab al Muwatha' sebanyak 23 raka'at,

tetapi Imam Baihaqi mengatakan bahwa yang tiga raka'at yang akhir ialah shalat witir.
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(Mughnial Muhtaj, juzu'I, halaman 226).

10.Imam Jalaluddin Al-Mahalli

Berkata Imam Jalaluddin al Mahalli : "Dan merawikan Imam Baihaqi dengan sanad

yang sahih seperti yang dikatakan dalam syarah Muhazzab, bahwasanya Sahabat

sahabat Nabi shalat pada masa Umar bin Khathah sebanyak 20 raka'at". (Al Mahalli,

juzu'I, halaman 217).

11.Imam Sayd Bakri

Berkata Imam Sayd Bakri Syatha: "Dan shalattarawih itu 20 raka'at dengan 10 salam,

tiap-tiap malam bulan Ramadhan karena hadits Nabi "Barang siapa shalat di dalam

bulan Ramadhan didorong oleh iman dan karena Allah semata-mata diampuni

sekalian dosanya yang telah lalu. Wajib salam setiap 2 raka'at, maka jika dishalatkan

4 raka'at dengan 1 salam tidaklah sah" (la'natut Thalibin juzu' I, halaman 265).

12.Imam Ramli

Berkata Imam Ramli : "Dan shalat tarawih itu 20 raka'at dengan 10 salam, karena

riwayat yang mengatakan bahwasanya sahabat-sahabat Nabi mendirikan shalat

tarawih dalam Malam Ramadhan pada zaman Umar bin Khathab sebanyak 20

raka'at." (Nihayatul Muhtaj, juzu'I, halaman 122).

13.Imam Zainuddin Al-Malibari

"Shalat Tarawih hukumnya sunnah, 20- raka'at dan 10 salam pada setiap malam di

bulan Ramadlan. Karena ada hadits: Barangsiapa Melaksanakan (shalat Tarawih) di

malam Ramadlan dengan iman dan mengharap pahala, maka dosanya yang

terdahullu diampuni. Setiap dua raka'at haru salam. Jika shalat Tarawih 4 raka'at

dengan satu kali salam maka hukumnya tidak sah......". (Zainuddin al Malibari, Fathul

Mu'in, Bairut: Daral Fikr, juz I, h. 360).

Shalat di Masjidil Haram, Makah. Di sana, 23 rakaat diselesaikan dalam waktu kira

kira 90-120 menit. Surat yang dibaca imam ialah ayat-ayat suci Al-Qur'an dari awal,

terus berurutan menuju akhir Al-Qur'an. Setiap malam harus diselesaikan kira-kira 1

juz lebih, dengan diperkirakan pada tanggal 29 Ramadhan (dulu setiap tanggal 27

Ramadhan) sudah khatam. Pada malam ke 29 Ramadhan itulah ada tradisi khataman

Al-Qur'an dalam shalat Tarawih di Masjidil Haram. Bahkan, di rakaat terakhir imam

memanjatkan doa yangmenurut ukuran orang Indonesia sangat panjang sebab doa itu

bisa sampai15 menit, doa yang langka dilakukan seorang kiai dengan waktu

sepanjangitu, meski di luar shalat sekalipun.Dan terpapar di kitab Shalat al-Tarawih fi

Masjid al-Haram bahwashalat Tarawih di Masjidil Haram sejak masa Rasulullah, Abu

Bakar,Umar, Usman, dan seterusnya sampai sekarang selalu dilakukan 20 rakaatdan

3 rakaat Witir.
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6.4.9

Pada kesimpilannya, bahwa pendapat yang unggul tentang jumlah raka'at shalat

tarawih adalah 20 raka'at + raka'at witir jumlahnya 23 raka'at. Akan tetapi jika ada

yang melaksanakan shalat tarawih 8 raka'at + 3 withir jumlahnya 11 raka'at tidak

berarti menyalahi Islam. Sebabperbedaan ini hanya masalah furu'iyyah bukan

masalah aqidah tidak perlu dipertentangkan. Wallahu a'lam bi al-shawab.

0347. SHOLAT SUNNAH USAI SHOLAT WITIR

PERTANYAAN :

Bambang Isnadi

Haramkah pelaksanaan sholatsunah setelah menunaikan sholat Witir ?

JAWABAN :

Mas lyung-ganteng

Intinya hal itu diperbolehkan. Waqod kana abu bakrin RA yutiru gobla an-yanama,

tsumma yaqumu wayatahajjadu..wa umar R.A yanamu qobla an-yutiro , wayaqumu

wayatahajjadu wayutiru, fatarofa'a ila rasulillah Saw faqola: hadza akhudzu bilhazmi,

ya'niabi bakrin wahada akhudzu bilquwwah ya'ni umaro [Fathul mu'in ].

Masaji Antoro

1: J-U SX-2 - Bla: :-J - 4 au J (JJ 59-2 - 4> -:

j - elek-es, La : sual -a, ... ;;; S1 -& Ji Jl M - - 4 Jusoe

Jsi : J.U - as: S Ji - - - - ->J J-asi :-us S1 J-U - alaā: : - 31 - -J

J-asi U3: 3>>&- J.U - 59-e Ju J.M -W : 9,-W : Di & C-3

(Disunahkan menjadikan shalat Witir sebagai penutup dari rangkaian shalat malam)

meskipun ia tidur sebelum shalat malamnya berdasarkan hadits Nabi “Jadikanlah

akhir shalat malam kalian berupa shalat Witir" (HR. Bukhari muslim). Bila ia memiliki

shalat Tahajjud dimalam harinya disunahkan mengakhirkan Witirnya bila tidak lakukan

Witir setelah shalat isya.... Imam Nawawi dalam al-majmu’ memberi batasan hal

demikian (shalat Witir setelah isya) bila memang ia tidak yakin mampu bangun diakhir

malam, bila yakin mampu maka yang lebih utama baginya mengakhirkan Witir

berdasarkan hadits riwayat muslim : "Barangsiapa takut tidak bisa bangun di akhir

malam, maka hendaknya dia shalat Witir di awal malam, barangsiapa bersemangat

yakin untuk bangun di akhir malam maka hendaknya dia Witir di akhir malam, karena

shalat di akhir malam disaksikan, dan itu lebih utama." (HR Muslim (755). Mughni

alMuhtaaj|/222.
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6.4.10

Jl 3: 9 - Jl. J.0 - *ui-Su : - J-as J.0 - Jl : :u Ji Je :-e J.J. *

-13-al 3° |JA3 J-asi AJ --ide

Dalil tegas ini menjelaskan bahwa mengakhirkan witir diakhir malam lebih utama bagi

orang meyakini mampu bangun diakhir malam, dan melakukan Witir sebelum tidur

lebih utama bagi yang tidak yakin mampu bangun diakhir malam. Syarh Nawawi ala

Muslim VI/25].

Dari keterangan-keterangan di atas berarti jelas bahwa shalat Witir sebagai penutup

dari rangkaian shalat malam hanyalah merupakan bentuk keutamaan bukan

persyaratan. Wallaahu A'lamu Bis Showaab.

0349. TATA CARA SHOLAT TASHBIH

PERTANYAAN :

Adyn Cria' Clalu

Assalamu'alaikum. Sholat tasbih berapa raka'at dan bagaimanatata caranya ?

JAWABAN :

Mas lyung-ganteng

Wa'alaikum salam warohmatullahi wabarokatuh. Shalat tasbih Empat rakaat dan

Setiap rakaat membc75 kali "subhaanallah Walhamdulillahi wala ilaha illallahu Wallahu

akbar", dengan perincian: 15 kali sesudh membaca fatihah,10 kali pada setiap ruku',

i'tidal,Sujud dua kali dan duduk di antara dua sujud sehingga-jumlah semuanya 50 kali

tasbih, yg di bC sesudh masing2 dzikir yg brlaku dlm masing2 rukun tersebut. dan 10

kali pada duduk istirahah.

Untuk duduk istirahah ini caranya, setelah selesai sujud kedua, lalu mulai duduk,

terlebih dahulu takbir, dan ketika berdiri gak usah takbir.Untuk raka'at yg tak ada

duduk istirahahnya, maka pembacaan tasbih 10 kali ini di letakkan setelah duduk

tasyahud sebelum membcatasyahud. . Untuk lebih jelasnya lihat difathul mu'in.

Masaji Antoro

Wa'alaikumSalam Wr Wb

:u-J 3D-2 Al°3

J. J. J.U 39-e -->J SJ -S 3°3 J-l- 3i be -S as 5-3 - -a: 3) Ja:

.u-J :-Jilsi u: J: ->, 9 SMA u: -u: -us') se> ,: 4 a;- Ji era-es
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- J: : ex-A, selis -u-wis 4} - & Qi ul: : -u-U Guel --al: , -!>

J-> -ae - 4u SI : 8, J-S, si 4: 4 S14 S: 4-1, 4 9- :AJ us

j \, :- - - - , J: 25- , Ji-S : , : : , :

J * & & Js : 93-3 -> ul: , : Aé-M - 3 -;-9 -- : , gul 23-J

- as -ue & As, suas 96 saa 2,9 :uu -- 4 J jus jux - -

l, : ) : --e :/J.: sl,:M - 3, 4, J-> s!, J: é;-M - gas 23-- Al Als, 9.

s. S: , gu -- , :- - - - , J: 25- , Ji-S :

9 sel, J: audi - - ->J J: :S & Le u: *-4 - S3 -,-9 's'

• Ji , - J5 : 3la-j & Qg , ,& J5 : 3la- - 4 J* e: J5 e-lai Ji --la

g-U 4-6 le J. J. 9-ei ula: : 9° 3, 4, sia

: Jal -eue: El Jai Juei, su4 Jal 3: Ju-i : -40 se-J 144. -9 -- seus

J' -40 eléu-i J- •lal Jai Je,°3 ø} Jai --aj3 4:, Jai -123 4:J Jai J-33 J-al Jai ajes

ú3>: :) J- J-2ui - Jue, & G- 9-se useua. J-e 3- urew Ge J;- se- Juwi

> Gu 9- u Ga' - 9: - 45 x-S ul J3i - -an u al- --

Artinya : Diantara sholat yang disunahkan adalah sholat TASBIH. Sholat TASBIH

berjumlah 4 rokaat yang baik dengan sekali salam bila dilakukan di siang hari dan

dengan dua kali salam bila di lakukan di malam hari berdasarkan hadits nabi "sholat

malam dua rokaat, dua rokaat".

Tata Cara Sholat Tasbih :

1. Takbiratul Ihram (bersamaan niat)

2. Membaca doaiftitah

3. membaca Surat Alfaatihah

4. membaca surat-surat dari alquran bisa memakai surat permulaan surat

alhadiid, surat alhasyri, surat shoff dan surat attaghoobun karena keempat

surat ini memiliki kecocokan dengan sholat tasbih bila tidak boleh memakai

surat azzalzalah, al'aadiyaat, attakaatsur dan al-ikhlas

5. membaca:

- - 4u SI : 8, J-S, si 4: 4 S14 S: 4-1, 4 9

“Subhaanallah Wal hamdulillah wa laailaaha illa alloohu Wallaahu akbar Walaa

hawla wa laa quWwata illa billaahil aliyyil 'azhimi"

Sebanyak 15 kali (sebelum ruku)

6. Ruku dan membaca:
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- - 4u SI : 8, J-S, si 4: 4 S14 S: 4-1, 4 9

“Subhaanallah Wal hamdulillah wa laailaaha illa alloohu Wallaahu akbar Wa laa

hawla wa laa quWwata illa billaahil aliyyil 'azhimi"

Sebanyak 10 kali

7. |'tidal dan membaca :

- - 4u SI : 8, J-S, si 4: 4 S14 S: 4-1, 4 9

“Subhaanallah Wal hamdulillah wa laailaaha illa alloohu Wallaahu akbar Wa laa

hawla wa laa quWwata illa billaahil aliyyil 'azhimi"

Sebanyak 10 kali

8. Sujud dan membaca:

- - 4u SI : 8, J-S, si 4: 4 S14 S: 4-1, 4 9

“Subhaanallah Wal hamdulillah wa laailaaha illa alloohu Wallaahu akbar Wa laa

hawla wa laa quWwata illa billaahil aliyyil 'azhimi"

Sebanyak 10 kali

9. Duduk diantara dua sujud dan membaca:

- - 4u SI : 8, J-S, si 4: 4 S14 S: 4-1, 4 9

“Subhaanallah Wal hamdulillah wa laailaaha illa alloohu Wallaahu akbar Wa laa

hawla wa laa quWwata illa billaahil aliyyil 'azhimi"

Sebanyak 10 kali

10. Sujud yang kedua dan membaca:

- - 4u SI : 8, J-S, si 4: 4 S14 S: 4-1, 4 9

“Subhaanallah Wal hamdulillah wa laailaaha illa alloohu Wallaahu akbar Wa laa

hawla wa laa quWwata illa billaahil aliyyil 'azhimi"

Sebanyak 10 kali

11. Duduk istirohah (sebelum bangun untuk berdiri) dan membaca:

-aa' - 4u SI : 8, J-S, si 4: 4 S14 S: 4-1, 4 Ju

“Subhaanallah Wal hamdulillah wa laailaaha illa alloohu Wallaahu akbar Wa laa

hawla wa laa quWwata illa billaahil aliyyil 'azhimi"

Sebanyak 10 kali

12. Tasyahud dan membaca:

- - 4u SI : 8, J-S, si 4: 4 S14 S: 4-1, 4 9
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“Subhaanallah Wal hamdulillah wa laailaaha illa alloohu Wallaahu akbar Wa laa

hawla wa laa quWwata illa billaahil aliyyil 'azhimi"

Sebanyak 10 kali

Maka hitungan bacaan tasbih :

-aa' - 4u SI : 8 J;- S: ,si 4: 4 Sl 4 S: 4 -Jl 4 Ju

“Subhaanallah Wal hamdulillah wa laailaaha illa alloohu Wallaahu akbar Wa laa hawla

wa laa quWwata illa billaahil aliyyil 'azhimi"

Dalam setiap rokaat menjadi 75 kali. Hitungan jumlah tasbih dan penempatannya

seperti ini paling kuatnya pendapat diantara hadits riwayat Ibni mas'ud ra.:

"Setelah takbiratulihram 15 kali, Setelah membaca fatihah Sebelum membaca Surat 10

kali, dalam rukuk, l'tidal Sujud awal dan ke dua serta duduk dianta dua sujud masing

masing 10 kali dengan tidak membaca tasbih pada duduk istirohat dan setelah

tasyahhud, kemudian setelah berdiri membaca tasbih 15 kali begitu juga setelah

Selesai membaca fatihah Sebelum membaca Surat 15 kali".

Bila engkau mampu melakukan sholat tasbih tiap hari maka lakukan, bila tidak mampu

boleh sebulan sekali, setahun sekali bahkan seumur hidup sekali, bila tidak berarti

anda termasuk orang malas dalam menjalani agama, Dan berdoalah setelah usai

tasyahhud akhir “sebelum salam) dengan memakaidoa:

DOA SOLAT TASBIH

*Jaj: -Jai je: *Jat-e : Ja. Juei saja : ulu- 4:

*- - - - - - - - - --- - -

3-4 -

"Ya Allah aku meminta padaMu pertolongan (melakukan kebaikan) sebagaimana

yang Engkau berikan kepada orang-orang yang mendapatkan petunjuk, amal-amal

yang dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai keyakinan tinggi, nasihat-nasihat

orang yang ahli bertaubat, kemauan kuat yang dimiliki orang-orang yang ahli bersabar,

kesungguhan Orang-Orang yang Selalu takut (padaMu), permintaan Orang-Orang yang

selalu cinta (padaMu), beribadahnya orang-orang yang ahli menjaga diri dari perkara

subhat, pengetahuan orang-orang yang ahli dalam ilmu (agama) sehingga akupun

dapat takut kepada Mu. Ya Allah sesungguhnya aku meminta padaMu rasa takut yang

menjagaku dari melakukan kemaksiatan padaMu, sehingga dengan taat padaMu

akupun bisa melakukan amal, yang dengannya bisa kuraih ridloMu dan dengan taubat

aku dapat mengambil rasa takut kepada Engkau, dan kumurnikan padaMu nasehat

karena malu pada Engkau. Dan aku pasrahkan segala urusan padaMu karena
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6.4.1 1

6.4.12

Wujudnya prasangka baik kepadaMu. Maha Suci Allah Sang Pencipta Cahaya".

[Nihaayah Azzain I/115].

0353. Do'a Qunut Pada Shalat Witir Ramadhan

PERTANYAAN :

Adhi Chunk

Assalamualaikum. Tanggal 15 romadlon masjid atau musholah2 melaksanakan sholat

tarawih kemudian sholat Witir satu rokaat penutupnya dilengkapi dgn do'a Qunut ..

mohon penjelasan hukumnya?

JAWABAN :

Imron Rosyadi II

Wa'alaikum salam . Bismillah, Imam Nawawi dalam Kitab Al Adzkar An Nawawiyah

menguraikan sbb :

J : - 9 - ul : , :-S & 9ua-, × 0 -S --ad w.ue -s: -->

-el 4 J58 uas 9 ->,- - Ji- as - & -Jū 4: Juar, 4 :

Disunnahkan berqunut dalam pandangan kami (Syafi'iyyah):(1) boleh dilakukan pada

separuh akhir bulan Ramadhan pada raka'at terakhir dari shalat Witir, dan (2) ada juga

dikalangan kami ( Syaafi'iyyah ) suatu pendapat yang memperkenankan berqunut di

sepanjang bulan Ramadhan, Dan pendapat yang ketiga (3) menyatakan bahwa

berqunut hendaknya dilakukan pada seluruh shalat sunnah dan (berQunut di semua

sholat sunnah) ini adalah pendapat Imam Abu Hanifah. Dan yang bagus (ma'ruf) dari

madzhab kami (Syafi'iyyah) adalah yang pertama ( berQunut di pertengahan

ramadhan saja di rokaat penutup Witir). Wallahu A'lam.

0358. Sholat Berjama'ah "led Khusus Wanita

PERTANYAAN :

Alkannas Sayyaroh

Assalamu'alaikum. Bagaimana hukum mendirikan sholat led khusus putri ? Studi

kasus di daerah teman saya itu shalat led putra dilakukan masjid sedangkan kalangan

wanita ( putri) melakukannya di mushala dg khotib dan imamnya juga putri... Terima

kasih.

JAWABAN :
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Mbah Jenggot Il

Imam Abubakar bin Muhammad al-Huseini dalam kitabnya "Kifayatul Akhyar”

menyatakan harambagi perempuan yang muda untuk Keluarguna menghadirishalat

jamaah, khuSuSnya Shalat ied Menghadiri itu makSudnya melakukan sholat

berjamaah bersama dengan para laki-laki yang lain (ainabiy, bukan machrom --

penyunting).

c os è g) e al-e Jº 35 lº si ed el-Jº e a- e J-asi e ſi è su di teusz (allº

J-asi - A srl - " Jº - e º A e º oi - e º se- e J-asi - se

erº le ze-e ºu-º º lº slºbo” e º eº-e e J-asi geº- è gº-e: 4, - º gº e ce

4-3; 3 e 3,5 sé º res lº esºs o e-e Jº Seal - 3 a 5, li esb ob -

º e J-asº º sassi -e --- --- º, se si sia S 5, e - solº - e sº ess

sb, " - º - lº sº -se- º "Jº - e º le º si reca º se

Jº ce: ” ce bisº - gl J lº sº - esse º º se lº è - as; -: se lº "

º J;-, oi , " -lº se ce - sbo” º e- º se S -: le º, e º J;- Jº

e-, se sb, "J - e sº - s - es- ºe- e sb - e º A e

(ele - il calº sia S 5 e -5 º! Seal e-l glºse º e osu e zº- (a è

ce -e su all ºve Jº º ie-Jº Jº usi e le ere - e oº º sºlº iº - U us, º le

u asl Sa º - se lº è zº; - oº ºº º su " i re º sul 3- S ”-

(3,e il -5 --- -il -uil al 2,5% e - oi e 2,5 - 3 a 5, al coº!, º (a è

Se - se essa si " -: le º, e º J;-) e Jº " - º se ce º se e- e

ess º e- º se - S ” Jº - e º A e º Jº- si sa - e ce - sb, " . -

Sº sºlº sul ci - e se -: se lº era e re-e e º º lº slºbo” e si cº cº -

e - usi o usº º su al teused º su al -slº è (a è) º - al cosju si stili -sº

3 e ss a º su l e º del sell- e º teused Jel - SS e Js el- 3 - Jº Jº ce

e ou-- Jº Jº si al 3-3 -, eb: Sº sºlº suae - e, se ce º cºlºsº º

Jº ce: es si, -e-el Jº Jº Jº S. Leº è la lºrº es S e lº sra" e -41, e

º le sº o "º, e -e-e (-b) e º osº Jº è ce; sº -º - Jºs

ce - iº stº al ” e lº iºdi a ce: sia a 3 º il 22, º solº Jsi e; oi us,e lº le

siellº sº lº sº, ” e -iº al Se è l e el º lº 5 - ce: ”ºssº Seal è

º usº º usº º º al - sé- S i 35 ei 35 a º -e-slº è (º è) º e-e cºu-º

suº, si è S ,s ti - il Jº, si s Jº e so di Jº Seal e si è e lº ,s S

- Il ceº e se lº è -al sºlº-S e, se lº allº
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6.4.13

Alkannas Sayyaroh

Intinya boleh mendirikan sholat ied sendiri khusus para jamaah puteri atau wanita

semuanya, bahkan untuk wanita dianjurkan di kalangan wanita sendiri. Sholat 'ied

sunat bagi laki-laki dan perempuan baik dg berjama'ah ataupun tidak... hanya saja

bagi jama'ah prempuan tak sunat khutbah kecuali yang menjadi khotib laki-laki... I al

bajuri 1/226].

0392. TUNTUNAN SHALAT TARAWIH

A. Pengertian Tarawih Secara Etimologi

Lafaz Tarawih adalah bentuk jama' (plural) dari kata tunggal Tarwihah (A-42, J1) yang

berarti: istirahat. Menurut ethimologi berasal dari kata murāwahah ( -sl, ) berarti

saling menyenangkan dengan wazan Mufa'alahnya al-Rāhah (3-1, ) yang berarti

merasa senang. Term ini merupakan bentuk lawan kata dari al-Ta’ab yang berarti letih

atau payah.

B. Pengertian Tarawih Secara Terminologi

Shalat Tarawih adalah shalat sunah yang khusus dilaksanakan hanya pada malam

malam bulan Ramadhan. Dinamakan Tarawih karena orang yang melaksanakan

shalat sunah di malam bulan Ramadhan beristirahat sejenak di antara dua kali salam

atau setiap empat rakaat. Sebab dengan duduk tersebut, mereka beristirahat karena

lamanya melakukan Qiyam Ramadhan. Bahkan, dikatakan bahwa mereka bertumpu

pada tongkat karena lamanya berdiri. Dari situ kemudian, setiap empat rakaat (dengan

2 salam) disebut Tanwihah, dan semuanya disebut Tarawih. Hal itu sebagaimana

dijelaskan oleh al-Hafiz Ibn Hajar al-A'sGallâniy dalam kitab Fath al-Báriy Syarh al

Bukhâriy sebagai berikut:

g-J::: , : Jir: esta dua,Ju eu-l 9- -

Artinya. Shalat jamaah yang dilaksanakan pada setiap malam bulan Ramadhan

dinamai Tarawih karena para sahabat pertama kali melaksanakannya, beristirahat

pada setiap dua kali salam.[1]

Shalat Tarawih disebut juga shalat Qiyam Ramadhan yaitu shalat yang bertujuan

menghidupkan malam-malam bulan Ramadhan. Shalat Tarawih termasuk salah satu

ibadah yang utama dan efektif guna mendekatkan diri kepada Allah. Imam Nawawi al

Dimasyqiy mengatakan yang dimaksud Qiyam Ramadhan adalah shalat Tarawih.|2|

Maksud dari perkataan Imam Nawawi al-Dimasyqiy dijelaskan oleh al-Hâfiz Imam Ibn
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Hajar al-A'sqallâniy, sebagai berikut:

4. Se: : 9ua : Sis: : esai : - di

Artinya."Qiyam Ramadhan dapat dilakukan dengan shalat apa saja termasuk shalat

Tarawih. Namun, ini bukan berarti Qiyam Ramadhan hanya sebatas shalat Tarawih

Saja".

Maksud dari perkataan Imam Ibn Hajar al-A'sqallâniy adalah shalat Tarawih itu

merupakan bagian dari Qiyam Ramadhan[3].

Pada zaman Rasulullah, istilah Tarawih belum dikenal. Rasulullah dalam hadis

hadisnya juga tidak pernah menyebut kata-kata Tarawih. Semua bentuk ibadah Sunah

yang dilaksanakan pada malam hari, lebih familiar disebut Qiyam Ramadhan, tidak

disebut shalat Tarawih sebagaimana banyak ditemukan dalam teks-teks hadis. Seperti

sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim sebagai berikut:

- -) : 3 : 4 : 4-5 ju, dua, ae &)

Artinya." Siapa saja yang melaksanakan ibadah pada bulan Ramadhan karena iman

dan mengharap ridha Allah, niscaya diampuni dosanya yang telah lalu".

Dalam riwayat hadis Shahih mengatakan shalat Qiyam Ramadhan secara berjamaah

di zaman Rasulullah hanya beberapa malam saja. Beliau melaksanakan shalat Qiyam

Ramadhan secara berjamaah hanya dalam 2 atau 3 kali kesempatan. Kemudian,

beliau tidak melanjutkan shalat tersebut pada malam-malam berikutnya karena

khawatir ia akan menjadi ibadah yang diwajibkan. Seperti yang terdapat pada

keterangan hadis sebagai berikut:

ui 9 - : - - - :u es - : - - 4 di 4 J: Siau :

Jee-ius i-3 : 4 - 4 J:1:4:1: -; isu uji & G- &u :

9- u: Ju: *&-AS: : ? --- : - :

(-- :-e)

Artinya, Dari Siti Aisyah sesungguhnya Rasulullah pada satu malam shalat di masjid,

maka para sahabat mengikuti beliau shalat. Kemudian beliau shalat pada malam

berikutnya, para sahabat yang ikut berjamaah menjadi semakin banyak. Selanjutnya

pada malam ketiga atau keempat para sahabat berkumpul ternyata Rasullah tidak

keluar menemui mereka. Keesokan harinya beliau berkata: " Aku mengetahui apa

yang kalian lakukan tadi malam. Tidak ada yang menghalangiku keluar menemui

kalian selain dari kekhawatiranku kalau-kalau shalat itu diwajibkan atas kalian". Yang

demikian itu terjadi di bulan Ramadhan."
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Sedangkan menurut Syaikh Muhammad Ibn Ismail al-Shan'āniy (W.1182 H/1768 M).

dalam kitab Subul al-Salām Syarh Bulügh al-Marâm mengatakan: Penamaan shalat

Tarawih itu seolah-olah yang menjadi dasarnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh

Imam al-Bayhaqiy dari Siti Aisyah sebagai berikut:

- jed, - 4 J: 9seju : --> asli - : 36::u :- al:

:: - - 3 : :: Ju -, -Ju : : : , : e) -

esta - rezi: : J- : -

Artinya, Adapun penamaan shalat itu dengan nama Tarawih seakan-akan jalannya

adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam al-Bayhaqiy dari Siti Aisyah ia

berkata:"Sering kali Rasulullah mengerjakan shalat 4 rakaat pada malam hari, lalu

beliau Yatarawwah (beristirahat) dan beliau melamakan istirahatnya hingga aku

merasa iba". Menurut Imam al-Bayhaqiy, bahwa hadis ini diriwayatkan melalui sanad

al-Mughirah dan ia bukan orang yang kuat. Jika hadis ini memang jelas ketetapannya

maka hadis inilah yang menjadi landasan Tarwihah (istirahat) imam pada waktu shalat

Tarawih tersebut.|4|

Dari keterangn hadis-hadis shahih di atas, jelas bahwa tidak ada ketentuan yang baku

dari Rasulullah tentang jumlah rakaat shalat Qiyam Ramadhan. Hadis-hadis shahih

yang marfu (bersumber dari Rasulullah) tidak pernah menjelaskan berapa rakaat

beliau melakukan Qiyam Ramadhan.

Kesimpulannya, dalam konteks shalat Qiyam Ramadhan tidak ada batasan yang

signifikan (berarti penting) dalam bilangan rakaatnya. Semakin banyak rakaat shalat

Qiyam Ramadhan yang dikerjakan, maka semakin banyak pahalanya. Sedangkan

dalam konteks shalat Tarawih maksimalnya adalah 20 rakaat.

C. Hukum Shalat Tarawih

Shalat Tarawih hukumnya sunah muakkadah (sunah yang sangat dianjurkan) bagi

setiap laki-laki dan wanita yang dilaksanakan pada tiap malam bulan Ramadhan.

D. Waktu shalat Tarawih

Waktu pelaksanaan shalat Tarawih dimulai setelah shalat Isya, berakhir sampai terbit

fajar. Bagi yang belum melaksanakan shalat Isya, tidak diperkenankan melakukan

shalat Tarawih. Bahkan shalat Tarawihnya menjadi tidak sah. Sebagaimana dijelaskan

oleh Syaikh Yusuf Ibn Ibrahim al-Ardabiliy:

-la: :u: *J: 3 - 4 - : , - , : :e: ,

Artinya. Shalat Tarawih dikerjakan 20 rakaat dengan 10 salam. Seandainya seseorang

shalat 4 rakaat dengan satu salam, atau ia shalat Tartawih sebelum shalat fardhu sya
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maka batal shalat Tarawihnya.[5)

Tata cara yang afdhal dalam shalat Tarawih adalah dikerjakan setelah melakukan

shalat fardu Isya dan Badiyah Isya. Lebih utama lagi apabila shalat Tarawih

dikerjakan di akhir malam. Syaikh Umar Ibn Muzhaffar Ibn Wardiy (W. 749 H)

mengatakan dalam Nazhamnya terkenal dengan sebutan Bahjah al-Hâwiy yang terdiri

dari 5000 bait sebagai berikut:[6

Jasi : J:U J: 4: 02: --s: lās

Artinya: "Begitu juga (shalat yang disunahkan antara shalat Fardhu sya sampai Fajar)

adalah Shalat Tarawih Sekira di fashalkan dan dilakukan Setelah Shalat Sunah malam

(Tahajud) itu lebih afdhal."

E. Hikmah Shalat Tarawih

Adapun hikmah shalat Tarawih ialah menguatkan, merilekskan dan menyegarkan jiwa

serta raga guna melakukan ketaatan. Selain itu, untuk memudahkan pencernaan

makanan setelah makan malam. Sebab, apabila setelah berbuka puasa lalu tidur,

maka makanan yang ada dalam perut besarnya tidak tercerna, sehingga dapat

mengganggu kesehatannya dan membuat jasmani menjadi lesu dan rusak.[7]

Yang harus diperhatikan ada jeda yang cukup setelah makan besar, baik setelah

berbuka puasa atau setelah sahur dengan tidur. Karenanya, Rasulullah menganjurkan

Takhir Sahur yakni makan sahur dilakukan mendekati waktu subuh, agar setelah

sahur langsung shalat Subuh tidak tidur lagi. Jadi, bukan santap sahur pukul 02.00,

lalu tidur lagi. Alasannya, sewaktu tidur tubuh menjadi sangat rileks, sehingga gerakan

usus menjadi lambat sekali, sedangkan kita makan sampai perut penuh. Jadi,

metabolisme (proses perputaran) pencernaan terganggu, karena makanan terus

menerus berada di dalam usus. Penulis teringat ungkapan ulama yang pernah

disebutkan oleh orang tua kami Abuya K.H Saifuddin Amsir ketika beliau memberikan

penjelasan Taqrir kitab Ta'lim al-Muta'allim karya Syaikh Burhanuddin al-Zarnüjiy

sebagai berikut:

ra -. Je : , : -: :

A: - ; , ; , 54 -: :

Artinya: "Apabila engkau makan siang maka boleh engkau tidur setelahnya sekalipun

di atas kepala kambing, dan apabila engkau makan malam maka berjalan/

berkelilinglah sekalipun di atas tembok (jangan langsung tidur)."

Syaikh Ali Ibn Ahmad al-Jurjāwiy (W. 1340 H/1922 M) salah seorang tokoh ulama al

Azhar, Kairo, Mesir, dalam sebuah kitabnya yang bernama Hikmah al-Tasyri Wa

Falsafatuhu mengatakan:"Telah banyak doktor dari negara barat yang mengatakan
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bahwa umat Islam yang menjalani ibadah puasa dengan shalat-shalat yang biasa

mereka kerjakan setelah shalat Isya telah membuat mereka terhindar dari aneka

penyakit yang hampir membahayakan mereka. Mr. Edwar Leeny mengatakan:” Suatu

hari saya diundang makan dalam acara buka puasa oleh salah seorang saudagar

muslim yang sukses. Saya melihat banyak di antara mereka menyantap hidangan

yang tersedia dengan lahap dan sangat banyak sehingga, saya berkeyakinan bahwa

mereka pasti akan mengalami gangguan pencernaan pada perut mereka. Kemudian

waktu datang waktu Isya mereka berbondong-bondong mengerjakan shalat Isya dan

dilanjutkan dengan shalat Tarawih. Seketika melihat itu, saya menyimpulkan dan

berkeyakinan bahwa gerakan-gerakan yang mereka lakukan di saat mengerjakan

shalat sangat bermanfaat dalam mengembalikan tenaga dan semangat serta

menghindari mereka dari berbagai macam penyakit yang mengancam mereka. Dari

situlah saya yakin bahwa agama Islam memang benar-benar bijaksana dalam

Syariatnya”.[8]

G. Jumlah Rakaat Dan Cara Mengerjakan Shalat Tarawih

Para ulama berbeda pendapat tentang jumlah rakaat shalat Tarawih. Al-Habib Zayn

Ibn Ibrahim Ibn Sumayt berpendapat bahwa jumlah rakaat Shalat Tarawih minimal 2

rakaat. Maksimalnya 20 rakaat. Dikerjakan khusus pada setiap malam bulan

Ramadhan, baik secara sendiri-sendiri ataupun berjamaah, tetapi lebih afdhal shalat

Tarawih dikerjakan secara berjamaah.[2]

Sedangkan menurut al-Hafizh Syaikh Abdullah al-Harariy berpendapat bahwa: ”Shalat

Tarawih adalah bagian dari Qiyam Ramadhan. Siapa yang berniat mengerjakan

Shalat Tarawih tidak boleh kurang atau lebih dari 20 rakaat. Dengan alasan Tarawih

merupakan sebuah istilah yang telah terdefinisi dengan jelas, sebagai shalat yang

dikerjakan oleh para sahabat di zaman Sayidina Umar Ibn Khatthab khusus pada

bulan Ramadhan dengan 20 rakaat, 10 kali salam. Adapun bila seseorang berniat

mengerjakan shalat Qiyam Ramadhan, maka tidak ada batasan rakaatnya. Artinya,

boleh kurang atau lebih dari 20 rakaat.[3]

Khusus bagi penduduk kota Madinah boleh mengerjakan shalat Tarawih lebih dari 20

rakaat. Sedangkan jumlah rakaat shalat Qiyam Ramadhan tidak ada batasan yang

signifikan (berarti penting) dalam bilangan rakaatnya. Semakin banyak rakaat shalat

Qiyam Ramadhan yang dikerjakan, maka semakin banyak pahalanya. Tetapi yang

paling afdhal mengerjakan shalat Tarawih dengan 20 rakaat. Karena sesuai dengan

amalan yang telah dikerjakan oleh para sahabat, Tabiin dan para Salafus Sâlih.

Kalau kita mau jujur, dengan menelusuri dan mencermati pendapat para ulama yang

telah dikemukakan di atas, hampir semua sependapat dan sepakat bahwa

mengerjakan shalat Tarawih dengan 20 rakaat itu adalah jumlah rakaat yang paling

banyak dikerjakan oleh banyak umat Islam termasuk di Masjid al-Haram Makkah sejak
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zaman Khalifah Umar Ibn Khatthab sampai saat sekarang ini, dan hal itu tidak pernah

berubah. Sebagaimana telah ditegaskan oleh para imam Mujtahid; Imam Abu Hanifah,

Imam Malik, Imam Syafii, Imam Ahmad Ibn Hambal dan hampir semua ulama

termasuk Syaikh Ibn Taymiyyah.

Siapa lagi yang pantas dan patut kita teladani dalam mengamalkan suatu ibadah kalau

bukan para ulama Salafus Salih, merekalah yang lebih utama dari pada kita, karena

mereka hidup dalam masa yang lebih baik dari masa kita. Rasulullah bersabda:

يـَلُونـَهُم الَّذِينَ ثُمَّ يـَلُونـَهُمْ الَّذِينَ ثُمَّ قـَرْنِي النَّاسِ خَيـْرُ .

Artinya”Manusia terbaik adalah mereka yang hidup pada masa aku hidup (para

sahabat) kemudian generasi selanjutnya (para Tabi’in) kemudian generasi selanjutnya

(pengikut Tabi’in).”[4]

Adapun hukum orang yang mengerjakan shalat Tarawih kurang dari 20 rakaat, seperti

8 rakaat, maka ia tetap mendapat pahala Shalat Tarawih. Dengan catatan, 8 rakaat

tersebut dikerjakan dengan salam pada tiap 2 rakaatnya. Namun pahala yang ia dapat

tidak seperti orang yang mengerjakan shalat Tarawih dengan 20 rakaat. Apabila shalat

Tarawih 8 rakaat itu dikerjakan dengan cara 4 rakaat sekali salam-4 rakaat sekali

salam, maka shalat Tarawihnya tidak sah.

Bagi mereka yang mengerjakan di masjid atau di mushalla shalat Tarawih dengan 8

rakaat dan ditambah 3 rakaat shalat Witir, mereka pun masih bisa mendapatkan

keafdholan pahala shalat Tarawih dengan cara menyempurnakan bilangan rakaat

shalat Tarawih di rumah dengan menambahkan 12 rakaat, agar jumlah rakaat shalat

Tarawih mereka 20 rakaat.

Para Ulama bersepakat mengatakan berapapun bilangan rakaat shalat Tarawih yang

dikerjakan, setiap 2 rakaat diakhiri dengan salam. Adapun pendapat sekelompok

orang yang mengajarkan dan mengamalkan shalat Tarawih dengan cara 4 rakat sekali

salam, 4 rakaat sekali salam, yang semarak dikerjakan banyak orang dan sudah

terlanjur mengakar, sehingga muncul kesan bahwa praktek seperti itulah yang benar

dan perlu ditradisikan. Padahal fakta ilmiah mengatakan cara seperti itu tidak benar

dan tidak sejalan dengan ajaran para ulama Salafus Shalih. Sia-sia mengerjakan

shalat Tarawih sebulan penuh, kalau ternyata praktek ibadah yang dikerjakan

menyalahi aturan Syariat. Ini yang disebut Sial Dangkalan, sudah cape, tenaga

terkuras, waktu terbuang, pahalanya kaga ada. Laksana orang yang nimba kubangan

(kobak) besar yang ada di sawah untuk mendapatkan banyak ikan, ternyata ia tidak

dapatkan ikan karena kubangan itu sudah di cengkaling orang.

Para ulama Mazhab Imam Malik dan Mazhab Imam Ahmad Ibn Hambal

berpendapat:”Shalat Tarawih yang dikerjakan 4 rakaat sekali salam itu hukumnya

Makruh. Karena telah meninggalkan kesunahan bertasyahhud dan memberi salam
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pada setiap 2 rakaat.[5] Sedangkan para ulama Mazhab Imam Syafii mengatakan:

"Shalat Tarawih yang dikerjakan 4 rakaat sekali salam, hukumnya tidak sah".[6

Dengan alasan telah menyalahi istilah dan prosedur shalat Tarawih yang sudah jelas

definisinya.

Dalam risalah :

-el, - w, le J :-ali ->J,

penulis telah sebutkan lebih dari 75 kitab Mu’tabar dari berbagai cabang ilmu, baik dari

keterangan kitab Syarh hadis, fiqh, Ushul Fiqh dan Taswwuf yang menyatakan bahwa

shalat Tarawih yang dikerjakan dengan 4 rakaat sekali salam itu tidak sah. Di

antaranya:

& Imam Nawawiy al-Dimasyqiy.

:: -js : : , : :es &s :- - -aju esta : 0-4

S; Jea: *** 3-gai : - - - 4 : - ;u iswi u:

:9- 3 ::J:: dua: : , : - ; : - s: J: :u ::

2000 Kil y-) 38 : 2 4 : : -4.j : , : -J(.:)

Artinya:"Masuk waktu shalat Tarawih itu setelah melaksanakan shalat Isya. Imam al

Baghawi dan lainnya menyebutkan: "waktu tarawih masih ada sampai terbit fajar".

Hendaklah seseorang mengerjakan shalat Tarawih dengan dua rakaat- dua rakaat,

sebagaimana kebiasaan shalat sunah lainnya. Seandainya ia shalat dengan 4 rakaat

dengan satu salam, maka shalatnya tidak sah. Hal ini telah dikatakan oleh al-Qādhi

Husain dalam fatwanya, dengan alasan hal demikian menyalahi aturan yang telah

disyariatkan. Al-Qādhi juga berpendapat seorang dalam shalat Tarawih ia tidak boleh

berniat mutlak, tetapi ia berniat dengan niat shalat sunah Tarawih, shalat Tarawih atau

shalat Qiyam Ramadhan. Maka ia berniat pada setiap 2 rakaat dari shalat Tarawih.

& Imam Ahmad Ibn Hajar al-Haytamiy:

&a : : - ; , :J#3 - St & Si : -: , : 9::

>> - -ai ,adi: , - - -> s, we : Seseusi - 2:u :

1971 : : ,- -al, 2-Ju: :&) 163 : 2 1 : 2u.) : :)

Artinya: Shalat Tarawih itu 20 rakaat, wajib dalam pelaksanaanya dua-dua, dikerjakan

dua rakaat-dua rakaat. Bila seseorang mengerjakan 4 rakaat dengan satu salam,

maka shalatnya tidak sah karena hal tersebut menyerupai shalat fardhu dalam

menuntut berjamaah, maka jangan dirubah keterangan sesuatu yang telah warid

(datang). Lain halnya dengan shalat sunah Zuhur dan Ashar (boleh dikerjakan empat
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rakaat satu salam) atas Qaul Mu'tamad.

& Imam Muhammad Ibn Ahmad al-Ramliy:

- - - - 3’s. Sua ru & 3 : 3 : : J: - ; usia : - S;

Je 1 : : :e-J : - :u-J Aé: Ge: -> : ia. SA: -,- Sis : uju 4 963 -

:127 (2004 ,SJ ys)

Artinya. Tidak sah shalat Tarawih dengan niat shalat Mutlak, seharusnya seseorang

berniat Tarawih atau Qiyam Ramadhan dengan mengerjakan salam pada setiap 2

rakaat. Seandainya seseorang shalat Tarawih dengan 4 rakaat satu salam, jika ia

sengaja-ngaja dan mengetahui maka shalatnya tidak sah. Kalau tidak demikian maka

shalat itu menjadi shalat sunah Mutlak, Karena menyalahi aturan yang disyariatkan".

& Imam Ahmad Ibn Muhammad al-Qasthallaniy:

4: :e: : :e &3 : :a : 45 x 3 s×e 3 : -u: : ei & 3- : :

A) y-) 426 : Je 3 : : 5,-J :-2 : - s)-J >u:)( . s: we : Seseusi - 2:u

1984)

Artinya: “Dipahami dari ungkapan yang lalu sesungguhnya shalat Tarawih itu

pelaksanaannya dengan 10 kali salam, Seandainya seseorang shalat Tarawih dengan

4 rakaat sekali salam, maka shalat Tarawihnya tidak sah. Seperti inilah keterangan

yang telah dijelaskan oleh Imam Nawawiy dalam kitab al-Rawdhah, Karena shalat

Tarawih menyerupai shalat fardhu dalam menuntut berjamaah (tiap 2 rakaat

melakukan Tasyahhud), maka jangan dirubah keterangan sesuatu yang telah warid

(datang)."

& Imam Zakariya al-Anshariy:

u: :a : 45 ke 33 : 03: : si : 03°3: ;is:: :3 j5-3

58: Je 1: : ->la) : - - -us3) :( 3,3 usa : Sé &a: -4: : eu:J :es:

( - 2 J- bua)

Artinya. Pada setiap 4 rakaat dinamai satu Tarwihah karena para sahabat bersantai

santai setelahnya artinya beristirahat. Jika seseorang shalat Tarawih 4 rakaat dengan

satu salam maka tidak sah, karena anjuran berjamaah pada shalat Tarawih

menyerupai shalatfardhu, maka jangan diubah aturan yang telah ada keterangannya."

& Imam Jalaluddin Muhammad al-Mahalliy:

* * **

(&, & S- As-: , ) : ; si: (a): :-ji 3- - : sal (ge, gas)
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J: 2 : J# 3 : (audi : 'suai e): si. (3: ; ) &alusu-i:

- - -3 e A - 9 - -ui J; :u -, -e- si e-i :u

1973 - 2u al- - 304 : - 1 : : ex-, --- ( e-di->& : -)

Artinya. Makna Syar'i itu dinamakan sesuatu yang berbetulan dengan hakikat syara

adalah sesuatu yang tidak dipahami namanya melainkan dari syara' seperti bentuk

shalat. Digunakan juga makna syar'i itu atas perbuatan yang mandub dan mubah, dari

definisi pertama para ulama berpendapat shalat sunah yang disyari’atkan berjamaah

artinya disunahkan berjamaah seperti shalat dua hari raya idul fitri dan idul Adha. Dari

definisi kedua ini perkataan al-Qadhi Husein yang mengatakan "Seandainya ia

mengerjakan shalat Tarawih dengan 4 rakaat dengan satu salam, maka shalat

Tarawihnya tidak sah".

& Imam Jalaluddin Abdurrahman al-Suyuthiy.

G: :u su-i:9- : :u J: :- ; (43: 9ua: , , u J:: ,

3 - (. e-di-> &: :-geui G -s; di us. :a : *) ke 3:

1996 : , -) 134 : - 1 : : :u:J asal : , : -)

Artinya: "Seseorang mengerjakan shalat Tarawih pada tiap malam bulan Ramadhan

dengan 10 kali salam pada tiap malam antara shalat Isya sampai terbit fajar. Jika

seseorang shalat Tarawih 4 rakaat dengan satu salam maka hukumnya tidak sah.

Sebagaimana Imam Nawawi menukilkannya dalam kitab Rawdhah dari al-Qadhi

Husain dan beliau menetapkan hal itu karena menyalahi aturan yang disyariatkan".

& Imam Zaynuddin al-Malibariy.

(u: Sua & : 9ua, 3 ujJ: : eu: , : 9: gas : (: A)& G

-> -a: , : : : - ;u : J#3 : ->: : , : 4 : 4-i;

cau -- -- , -, -l - (ovar, au: ; : 4 : : -al: , ali; sal -

: - 2 J-3 bua)33 : Je)

Artinya Shalat Tarawih 20 rakaat dengan 10 kali salam pada setiap malam di bulan

Ramadhan. Karena ada hadis: Siapa saja melaksanakan Qiyam Ramadhan karena

iman dan mengharap pahala, maka dosanya yang terdahulu di ampuni. Wajib setiap 2

rakaat mengucapkan salam. Jika seseorang shalat Tarawih 4 rakaat dengan satu

salam maka hukum shalat Tarawihnya tidak sah. Berbeda dengan shalat Sunah Zuhur,

Ashar, Dhuha dan Witir. Seharusnya bagi yang mengerjakan shalat Tarawih, ia berniat

dengan niat Tarawih atau Qiyam Ramadhan.

& Imam Taqiyuddin al-Hashaniy
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u9- 3: 9ua: : ; esta :J: ::-J::::u --s

2004 & 2)91 : 21 : : -S : - ; )u-S :us). : , : -)

Artinya, Dinamakan Tarawih karena para sahabat melakukan istirahat pada setiap 2

kali salam (4 rakaat). Seseorang yang melaksanakannya berniat pada tiap 2 rakaat

dengan niat Tarawih atau Qiyam Ramadhan. Bila ia shalat Tarawih dengan 4 rakaat

satu salam maka shalatnya tidak sah.

& Imam Muhammad Ibn Qasim

J: a-, ×: -: -:Su-33 ujJ: - , :: es:

& - - - - - - - - - - 33 - ; 9ua: : ; : :

- > - Du ) 13 : 2 -, dl: *)

Artinya: Shalat Tarawih dikerjakan 20 rakaat, terdiri dari 10 salam pada tiap malam

bulan Ramadhan. Jumlahnya 5 tarwihah (istirahat). Seseorang yang mengerjakannya

ia berniat tiap 2 rakaat akan shalat Tarawih atau Qiyam Ramadhan. Jika ia shalat

Tarawih dengan 4 rakaat satu salam maka shalat Tarawihnya tidak sah.

& Imam Murtadha Muhammad al-Zabidiy.

- - ) - - - - - 3 : Je: :-- , :: es:

- Sa) y-) 415 : 2 3 : : :J asle su- - - - 32u-J)

Artinya: Shalat Tarawih itu 20 rakaat dengan 10 kali salam. Tata caranya telah

diketahui banyak orang. Imam Nawawi berkata “Seandainya seseorang shalat Tarawih

4 rakaat dengan sekali salam, maka shalat Tarawihnya tidak sah."

& Imam Muhammad Amin Kurdiy.

z

:

u:3-: , : , : : - ; sua & ujJ: -ul-: , : :e gas:

1994 : , -) 199 : 2 : - ; ) axe uaw : -;u,: ( eur)

Artinya, Shalat Tarawih itu dikerjakan 20 rakaat dengan 10 salam. Bila seseorang

shalat setiap 4 rakaat dengan satu salam maka shalatnya tidak sah. Disunahkan

pelaksanaannya berjamaah.”

& Sayyid Muhammad Ibn Abdullah al-Jurdaniy

>( at, As: u: ai: ; : : 539 : - ; , use: : :Ja: Si A S;

1988 °9-J y-) 27 : 22 : aus u, 2 - 294)
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Artinya. Seharusnya shalat Tarawih itu dikerjakan dengan cara 2 rakaat (satu salam)

karena telah datang keterangannya. Seandainya seseorang melakukan takbiratul

ihram lebih dari 2 rakaat atau kurang dari 2 rakaat dalam mengerjakan shalat Tarawih

maka shalat Tarawihnya tidak jadi (tidak sah).

& Syaikh Ibrahim Ibn Muhammad al-Bayjuriy.

3:: - -se:Jes - - -se:& Si 3 - 3-2u : :

- - -4 : 4: : S: , : J#3 :9- : - : & G-9- -se: )

- - ->J) 144 : Je à-Ji Jiu-Ji l° :-U -sl;.J)

Artinya.Ungkapan zohir hadis menguatkan hal itu, sesungguhnya 4 rakaat dikerjakan

dengan sekali salam. Apabila shalat tersebut adalah shalat Tarawih menjadi

keharusan 4 rakaat dikerjakan dengan 2 salam, karena pelaksanaan shalat Tarawih

hukumnya wajib salam pada tiap 2 rakaat. Tidak sah shalat Tarawih dikerjakan 4

rakaat, Sekali Salam.

& Syaikh Muhammad Nawawiy al-Bantaniy:

's & G- 3 : S; e: - ; 9ua ru & 3 : & : : J: ia : - S;

&4 -- - : - ; * use: : ?- : :5:3: 1480 -

2005 :,-J) 114 : J

Artinya: "Shalat Tarawih tidak sah bila dilakukan dengan niat shalat mutlak, tetapi

seseorang yang mengerjakannya berniat shalat Tarawih, shalat Qiyam Ramadhan

atau shalat Sunah Tarawih. Tidak sah bila ia melakukan shalat Tarawih dengan 4

rakaat satu salam, bahkan semestinya yang ia lakukan adalah mengucapkan salam

pada tiap 2 rakaat karena begitulah keterangan yang datang."

& Syaikh Muhammad Mahfuz al-Termasiy

si (: ) : - si 6:):: , : , :ex si (: - ; ) :

*, 3, al 4-la-J).469 : 22 : J-asu -U : - A : - le J-adi s° :3 A:

1326 A-J r.a.: )

Artinya: "Perkataan Ibn Hajar: Bila seseorang mengerjakan 4 rakaat seumpamanya,

maka yang dimaksud adalah lebih dari 2 rakaat, dengan satu salam, maka hukum

shalatnya tidak sah yakni batal

& Syaikh Ihsan Muhammad Dahlan al-Kediriy

ju : Ju: : 9ua, 3 uj: : eu: , : :e: - 3 le:
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----> -ae) a;-->& &e - rau : - - - - 4 : -

2006 -i-Ji Qu-S 4-J 4-la-) 240 : 2 1 : 2u, J- J Sual su.)

Artinya. Ketahuilah sesungguhnya shalat Tarawih 20 rakaat dengan 10 salam pada

tiap malam bulan Ramadhan. Tata caranya telah diketahui banyak orang. Imam

Nawawi berkata “Seandainya ia shalat dengan 4 rakaat dengan satu salam, maka

shalatnya tidak sah". Hal ini telah dikatakan oleh al-Qādhi Husain dalam fatwanya,

dengan alasan hal demikian menyalahi aturan yang telah disyariatkan.

& Habib Ahmad Ibn Umar al-Syathiriy

ël su-ji - asis si: : 3: 31 - 9ua, 3 uj::ees esta -

e:u) ia 94 - Su: uju 4 : - ;u :J#9 -i-: :

2005 *, J y>) 43 : Je : Jr.:)>'J' -A.L. J- J-il)

Artinya: Shalat Tarawih dilaksanakan 20 rakaat pada setiap malam bulan Ramadhan.

Dalam pelaksanaannya wajib 2 rakaat-2 rakaat. Waktunya dari selesai mengerjakan

shalat Isya sampai terbit fajar. Seseorang dipastikan memberi salam pada tiap 2

rakaatnya. Jika ia shalat lebih dari 2 rakaat sengaja- ngaja dan tahu (itu tidak sah)

maka shalat Tarawihnya rusak. Tetapi bila ia tidak sengaja atau lantaran

ketidaktahuannya maka Tarawih yang dikerjakan dengan 4 rakaat sekali salam itu

menjadi shalat sunah mutlaq.

& Syaikh Abdul Hamid Ibn Muhammad Ali Qudus

9: Jeau oso 9-is-, -- : ; e : - ;u:9 - -

- - -,-) 112 : - ; : 94 :- ;9) ia 9: -)

Artinya, Wajib salam pada setiap 2 rakaat. Bila seseorang shalat 4 rakaat atau lebih

dengan sekali salam maka shalat Tarawihnya tidak sah sama sekali, jika ia sengaja

ngaja atau mengetahui itu. Jika tidak, maka shalatnya sah menjadi shalat mutlaq.

& Syaikh Ali Ma'shum al-Jokjawiy Kerapyak

J#9 - 3’ - 8° :us seu-ji - Jai-eu : : exa 9- Si:

34 : 2 eu-l - Jal -) - - - 29- s92 se :)

Artinya:Ketahuilah sesungguhnya shalat Tarawih itu dikerjakan dengan 2 rakaat-2

rakaat menurut pandangan Ahlu Sunah Wal jama'ah. Ulama mazhab Syafii berkata."

Wajib, seseorang salam pada tiap 2 rakaat. Jika ia mengerjakan shalat Tarawih 4

rakaat dengan 1 salam, maka hukum shalatnya tidak sah.
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& Syaikh Muhammad Muhajirin Amsar Bekasi:

9:9- : - - - - 4u & (3: 3+- 3 Ju-9 : -) : 4:

-- - 3 Si: a si-: : : - :- : 4u le:

142 : 22 : ; as-S Jal - al-J : 1 - - •Sal -- ( : Jw 4 g asi --2)

Artinya. Perkataan (Nabi shalat 4 rakaat, maka jangan kau tanya bagaimana bagus

dan panjangnya) shalat Nabi 4 rakaat mengandung kemungkinan 4 rakaat, itu dengan

cara 2 salam dan 2 taSyahhud. Dengan adanya perbuatan dan perkataan Nabi" Shalat

malam itu 2 rakaat 2 rakaat. Ulama Mazhab Syafi'i telah mentahqiq sesengguhnya

siapa saja yang shalat 4 rakaat sekali salam dengan niat Tarawih maka tidak sah.

Karena menyalahi hadis Rasulullah "Shalat malam itu dua dua dan juga menyalahi

amalan para sahabat mulia yang Allah telah berikan keridhaanNya kepada mereka."

& Syaikh Muallim Muhammad Syafii Hadzami

Tidak dikenal ikhtilaf (perbedaan) antara Imam-Imam mujtahidin yang empat hal

bilangan atau jumlah rakaat Qiyam Ramadhan (Shalat Tarawih) melainkan sebagai

berikut:

1) 20 rakaat menurut mazhab Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafii dan

Imam Ahmad Ibn Hambal.

2) 36 rakaat merupakan salah satu riwayat Imam Malik bagi penduduk

Madinah.

Syaikh Abdul Wahhab al-Sya'râniy pun menyebutkan hal ini dalam kitab al-Mizân al

Kubrâ sebagai berikut:

2 :

4 : t: . 2

- : , 185 : . 1 : s: 9,-) : 3: - : : eus, s4- uju J; :)

Artinya. Sebagian dari yang demikian adalah Qaul Imam Abi Hanifah, Imam Syafii dan

Imam Ahmad bahwa Shalat Tarawih di dalam Bulan Ramadhan adalah 20 rakaat dan

sesungguhnya berjamaah itu lebih utama disertai Qaul Imam Malik dalam satu riwayat

darinya adalah 36rakaat.

Kaifiyyah 20 rakaat yaitu dikerjakan dengan sepuluh salam dan memberi salam pada

tiap dua rakaat, Kata Imam Nawawi dalam kitab Rawdhah" jika seseorang

bersembahyang Tarawih 4 rakaat dengan satu salam niscaya tidak sah, karena

menyalahi yang disyariatkan.[1]

& Syaikh Usman Ibn Muhammad Askar
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Jumlah Rakaat Shalat Tarawih

Bapak: "Berapakah rakaat sempurna shalat Tarawih itu"?

Anak: "20 rakaat. Namun bagi penduduk Madinah, mereka boleh mengerjakannya

lebih dari 20 rakaat hingga 36 rakaat. Cara mengerjakannya tip-tiap 2 rakaat

diakhiri dengan salam. Setelah selesai shalat Tarawih hendaknya ditutup dengan

Shalat Witir".

Bapak : "Bagaimana hukumnya jika shalat Tarawih dilaksanakan kurang dari 20

rakaat"?

Anak : "Tetap mendapat pahala. Namun tidak seperti pahala shalat Tarawih 20

rakaat".

Bapak : "Bolehkah shalat Tarawih dikerjakan 4 rakaat-4 rakaat dengan satu

tasyahhud (salam)"?

Anak : "Hukumnya tidak sah, sesuai dengan yang dijelaskan para ulama dalam

kitab fiqh".[2

* Prof. Dr Syifa Hasan Hito

Eleasli,: : 0.282 sa; 03:e is: a silsili as:Al 33 &a.

J.23ll Gi: gibllgio.)aüolala.Xla : gulat: :e 1 u2 : 85 (Jb cl.all 2005)

Artinya, Shalat Tarawih juga dinamakan Qiyam Ramadhan. Shalat Tarawih itu 20

rakaat dengan 10 kali salam dengan adanya jma'. Tidak sah bila menggabung 4

rakaat dengan satu salam.

& K.H Abdurrahman Nawi Tebet

Shalat Tarawih hukumnya Sunah muakkadah. Bilangan rakaatnya yaitu:

1) Bagi kita 20 rakaat (jma' para sahabat).

2) Bagi Ahli Madinah 36rakaat.

Waktunya Ba'da Shalat Isya hingga fajar shodiq

Perhatian !!!

1) Dilakukan dengan 10 salam.

2) Tidak sah dilakukan 4 rakaat satu salam.

3) Sunah dilakukan secara berjamaah [1]

Demikianlah sebagian Nash (redaksi) kitab-kitab para ulama yang menjelaskan shalat

Tarawih yang dikerjakan 4 rakaat sekali salam, hukumnya tidak sah. Masih banyak

kitab-kitab para ulama yang belum sempat penulis membaca dan menelitinya. Kitab

kitab tersebut sangat perlu dibaca dan ditekuni dengan benar dan hasil Talaqqiy
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6.5

6.5.1

(berhadapan langsung) dengan para ulama dan bukan Istbdâd (keras kepala)

Pendapat yang mengatakan bahwa shalat Tarawih dikerjakan dengan 4 rakaat sekali

salam hukumya tidak sah memiliki dalil yang kuat dan tidak bisa ditolak. Dalil-dalilnya

sangat jelas dapat ditemukan dalam kitab-kitab Mu’tabar. Bagaikan sinar matahari

yang terlihat sangat jelas, tidak ada manusia yang memungkiri jelasnya sinar matahari

itu, kecuali orang yang sakit mata. Barang yang sangat jelas menjadi tidak kelihatan

karena ada penyakit pada matanya. Makanan yang enak dan lezat yang semua orang

berselera menikmatinya menjadi tidak enak karena ada penyakit pada mulutnya.

Sebagaimana Imam Muhammad Ibn Said al-Bushiriy mengatakan:

ِنْسَقَمِ
م

الْمَاءِ َ
طَْعم

الفَمُ ويـُنْكِرُ
**

رَمَدٍ ِمنْ الشَّمْسِ َْء َضو
الْعَيْنُ تـُنْكِرُ قَدْ

Artinya: ”Terkadang mata seseorang mengingkari cahaya matahari karena matanya

sakit (rebekan), dan mulut seseorang akan mengingkari ni’matnya air dari sebab

mulutnya sakit (sariawan).”

Begitu juga karena sangat jelas keterangan yang para ulama berikan, tidak ada orang

yang menolak pendapat tersebut, kecuali orang-orang yang ada penyakit dalam

dirinya. Nama penyakitnya adalah kebodohan yang dibungkus oleh kain hasud

(dengki).

Menyikapi hal ini, kita wajib hindari pelaksanaan shalat Tarawih yang dikerjakan

dengan cara 4 rakaat sekali salam, 4 rakaat sekali salam. Apabila ada masjid atau

mushalla dalam pelaksanaan shalat Tarawih dikerjakan dengan cara seperti itu, maka

wajib bagi kita memberi tahu kepada mereka bahwa perbuatan mereka menyalahi

aturan Syariat. Jika mereka tidak mau merubahnya maka kita wajib mencari tempat

yang mengerjakan shalat Tarawih dengan tiap 2 rakaat salam, atau kita mengerjakan

shalat Tarawih di rumah saja. [ 'Rizki Zulqornain Al-Muafah ]. Sumber : http://

www.facebook.com/notes/rizki-zulqornain-al-muafah/komentar-abuya-saifuddin-amsir

tentang-shalat-tarawih-formasi-443/234494496594398?notif_t=like

JAMA' DAN QASHAR

Bab ini berisi dokumen tanya jawab dan diskusi tentang hal-hal yang berkaitan dengan

menjama' dan menqashar shalat.

0086. Shalat Jama’- Qosor Bagi Yang Selalu Bepergian

PERTANYAAN :

Kasrakaz Ettoe Dhorkazz Fahmi

AsSLAMualaikum wr wb. . Pak gimaNA caRA solatnya seorang pelaut <orang yg

© 2013 www.piss-ktb.com



SHALAT | 673

6.5.2

berlayar>. Apa bisa diangap musafir ? Trz kLW dianggap musifir bisa nggk jamak

qosor ? Trz gimaNA cara mengFADAP qiblatnyA? seDANG ARah Kapal BerUbAH

SETiap SaAT?

JAWABAN :

Masaji Antoro

Waalaikumsalam Wr Wb. Orang yang selalu musafir (sejauh masaafatil qashri) :

- Dalam hal rukhshah qashar shalat hukumnya lebih utama itmaam (tidak

menggoshor)

- Dalam puasa bila ada harapan lain dapat menggadha puasanya di hari lain maka ia

boleh ifthar (tidak berpuasa) tetapi bila harapan bila harapan tersebut tidak ada maka

tidak boleh ifthar demikian pendapat Imam Subkhy yang di dukung oleh Imam Ramli

sedang menurut Imam Ibnu Hajar boleh lfthar secara Muthlak

*- J AJu° 4-3 -J J :u-: :9-59,-a° 31: J -Al-' - 8,-a° 31: J -alas: "J: ul: : :

* 4 -,- aw}s- - -> , es, 4 Jae aun 99 eu-isula - - -

“Dikecualikan dari penuturan kami (mushannif) dan tidak terjadi perbedaan ulama

tentang kebolehan mengdoshor sholat bagi seorang musafi adalah orang yang di

perselisihkan ulama tentang kebolehan mengooshor sholatnya seperti seorang pelaut

yang selalu berlayar bersama keluarganya dalam kapal atau orang yang selalu

bepergian seperti seorang pengusaha maka menyempurnakan sholat (tidak

menggoshor) baginya lebih utama agar terhindar dari perbedaan pendapat ulama yang

mewajibkan menyempurnakan sholat baginya seperti pendapat Imam

Ahmad" (Hasyiyah al-Bajuri I/201).

jau a’ 4: Lui - --> 4. a3 u-3 : S - buas, 3: S: si S; e- : :-J Jes

430 - 3 : ia-4 - A)& A-Su )

"Imam Subki berpendapat tidak diperkenankan membatalkan puasa bagi orang yang

tidak punya harapan diwaktu lain untuk mengqodho karena terus menerus bepergian,

dalam hal ini ada perbedaan pendapat yang lebh benar (alawajh) adalah

kebalikannya". (Attuhfah III/430).

0161. Jamak - Qosor Bagi Yang Rekreasi

PERTANYAAN :

Saryono Salaman
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Assalamu'alaikum. Mau tanya, kalo berekreasi/piknik ke tempat wisata yg jaraknya dr

rumah udah 100km lebih, apa tetap disunahkan mengqashar sholat ?

JAWABAN :

Masaji Antoro

Waalaikumsalam wr Wb. Menurut Kalangan HANABILAH : Terdapat dua pendapat

J J-- :u :- & 2,4 °9s au luas a: : -- oab, : , ; ; ; - : J-a:

Jae Ji J-A : * 31 : - Jé* Ja: ) :ul: , -! A-Je u-u: :J Je;-ali exe

vel & - ul 4: 59.a ,ai $ 4 ,- S: , e S: - S3 --> -le j -J: 3lis u: Jl.J

Jsi J: La - S3 - J-a- le

PASAL . Dalam bahasan perjalanan dengan tujuan tamasya dan plesir terdapat dua

pendapat:

1. Mendapatkan keringanan, ini yang di ambil dari pernyataan lahiriyah Imam Qarhy

karena tujuan tamasya dan plesir termasuk perjalanan yang di bolehkan maka

tercakup dalam dalil keumuman nash dan dianalogkan dengan perjalanan niaga.

2. Tidak memperoleh keringanan, Imam Ahmad berkata “Bila seseorang bepergian

kesejumlah daerah dengan tujuan tamasya dan mencari kenikmatan (refreshing) tidak

untuk belajar hadits, haji, umroh tidak pula untuk perjalanan niaga maka tidak

diperkenankan Qoshor sholat, karena Qoshor sholat diperlakukan guna menolong

mendapatkan kemaslahatan sedang dalam perjalanan semacam ini tidak ada

mashlahatnya. Pendapat pertama lebih bagus... [Al-Mughni II/100 ].

Menurut Kalangan SYAFI'IYAH : Tergolong perjalanan yang dimubahkan

(diperbolehkan) sehingga bisa mendapatkan keringanan Jama' dan Qashar sholat.

*; ; ;): -u. ai ws,& ai Aeu A-J Jusi sl;- Ara-J e-e:

“Dan bepergiannya tidak untuk maksiat, baik bepergian untuk hal ketaatan, hal makruh

atau hal mubah meskipun bepergian untuk tujuan tamasya" . I Nihaayatul Muhtaaj

VI/156]

(Jus Jl ,a J:al 3','al u- sal: ) :ulis rail isu- wa-l : Juá, 2-ai Jl 4 Jus (Jul

ges Juš : -a: : , aâl 4 Jasal 52ue : , ; -as si -aâl :;- si ->>s 2,4

9u, J- : 1- 2, 4 & a A - 9: 9ue >>; Jw 4 - - - -

(, - 4% s9-9 -a, sas : Jl: :- xi Jé 4 Ja: 4 (us-) : Ja: , Ji (ua,&

J- 3 us ua Je, : , -i le 3, al J; 4) Ja: ) 4 (us-els) yu-S ;u * 2u.
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Ja: ) * al-, Al-J -al: :- 4-i Je J, Su-3 u: ->: JE3 rail &,al

Syarh alkabir li Arroofi'i IV/455

Hakam Ahmed EIChudrie

Bagi orang yang melakukan rekreasi juga diperbolehkan untuk mengCoshor sholatnya

selama syarat2 qoshor telah terpenuhi..disini saya hanya menyebutkan tabir tentang

kebolehan qoshor shalat sebab rekreasi.dalam HASYIYAH JAMAL I/596.

•J: :-e Je, :u Q! - ; ; a-J ala Q!, J: , - au-i :u: es, rail & : w:

: 52ues -l 4:4-5 rad : 2, 41* J-e 3 Jasal : 4 ra: ; J

* ujJ as- U}} -âl 4 - V : - - - - Jes &-J -buš U}| > : 4:

Hasyiyah Jamal Alaa alMinhaj /596.

6.6 0013. Meluruskan Menghadap Ke Arah kiblat

PERTANYAAN :

Erwin Dedi

Para sederek sedoyo, mau ikut tanya nih.sekarang kan ada model nglempengin arah

kiblat tuh, yg biasa diurusin sama kua. nah kemaren masjid tempat ane juga dgtuin,

jadi sajadahnya miring2 gitu deh. kalo menurut pendapat panjenengan sedoyo,

pelurusan kiblattu hukumnya gimana? nuhun..

JAWABAN :

Masaji Antoro

(J; & - - - - - 9 & : - ; - uji - Juá-1 & 4 S di :\, : ( : Ju

& -u-l su-l si : 4-1 Ju-l A& gu Usai : - & eu- - s: - : --al

4 ej: : es-ae di al; 2: El ge:J -es A; 9u-l : sas ...* - - -S e :

4 -: 9 J- - - - - - - - - -S'Ja : : e): Je -

•:u - ae Ji a3laas . *S : - 31 Jala) --al 59.2 - 44 &Ju : ujJ Jai

->Jl -S-lus -,-l Jai u 3,-Ji Qi sas :- Jsi-I : Jsa luas : - Sisu- -

Jai u:& & Jai u: -Jl: : -J Jai u: *Ji Qi uju Ges -Saus Ju-Ji Jai u:

3: 44-Ju J: 313) J-asal 31 J: : 3, 9 Aji :-M: La ujJ Jai AL a;-Jl: : ex-J

>lé-Su * J8 ol° : -u!: "ul : a-, × 3 di gas se: * 3>e S1 Ju J: :

C 2013 www.piss-ktb.com



676 PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB

ul 9 N 4-lu ul° 9' uai ulus Giju si - ->,-. J. 4 si 59-ali - 9s sl;- wa: : ,

Jue yu- si -A) & Si 3 as S: *J 5-sur- ul uas.J : ->u-S si se} -- J . Galu

44 - 4 - : -)-J le J-3 : 44-4 Jé Galal 9 Ju-J 5-J -)-J 43, 1453

u-a,: S 4:u- gl°3.

(Je, Q! al Je 3>ul 3 : - Jal ola) e-e ue & J: le &Ju sus "J- : ( : Ju

Juá- J bi, r:S. J. Je &Ju Jul J- w: : ula: :J Ju-l &;- sus-Su J-a

*Jal - Jw 4 su 9 A -->>le : - 2u-Su :

Menurut pendapat pertama:

“Harus menghadap kiblat secara tepat walaupun bagi orang yang berada di luar kota

makkah, berarti harus miring sedikit bagi mereka yang sholat dengan shof panjang

meskipun jauh dari makkah sekira memeiliki dugaan kuat dia telah mengarah tepat

kearah ka'bah"

Menurut pendapat yang kedua

“Sudah dianggap cukup menghadap arah kiblat (meskipun tidak secara tepat) dalam

arti bagi orang yang jauh dari ka'bah cukup mengahdap salah satu dari empat arah

yang ka'bah berada disana", ini pendapat yang kuat yang di pilih oleh alGhozali

dishahihkan oleh Imam alJurjani, Ibnu kaj dan Ab ishruun, imam mahalli juga mantap

memakai pendapat ini.

Imam Adzru' berkata "sebagian sahabat berkata, pendapat ini baru tapi pendapat

yang di pilih karena bentuk ka'bah itu kecil yang mustahil seluruh penduduk dunia bisa

menghadapnya (secara tepat) maka cukuplah arahnya saja karenanya dihukumi sah

orang-orang yang sholat dengan shof (barisan) yang panjang bila jauh dari ka'bah

meskipun maklum bila sebagian dari mereka keluar dari kiblat (secara tepat)

Pendapat ini sesuai dengan apa yang dinukil dari imam Abu hanifah "Arah timur

adalah Qiblatnya penduduk barat dan sebaliknya, arah selatan adalah Qiblatnya

penduduk utara dan sebaliknya" dan pendapat Imam malik “Ka'bah kiblatnya orang

masjid (alharam), masjid (alharam) kiblatnya penduduk makah, makkah kiblatnya

penduduk tanah haram sedang tanah suci haram kiblatnya kiblatnya penduduk

dunia" (Bughyah alMustarsyidin I/78)

Dalam tabir diatas (seperti pembahasan Qiblat yang panjang dalam kitab Qurratul

"ain) Bagi orang yang jauh dari Makkah meskipun tidak mengarah secara tepat ke

ka'bah sholat, sholatnya di hukumi SHAH....

Mumu Bsa
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6.7

|ya benar masaji...cukup dengan dzon saja...kecuali kita dekat dengan ka'bah...harus

dengan yakin kita menghadap ka'bah.

0014. Qunut Shubuh

Oleh Mbah Jenggot

Qunut Shubuh yang hampir dilakukan oleh mayoritas masyarakat muslim Indonesia

khususnya warga Nahdhiyyin, menjadi salah satu obyek pekerjaan tetap orang-orang

di luar kalangan Sunni untuk memancing kemarahan dan percekcokan. Mereka

mengatakan bahwa hadits tentang qunut Shubuh adalah dhaif, sehingga

mengamalkannya adalah sebuah kesalahan dan bid'ah yang harus dihindari jauh-jauh.

Padahal kalau kita jujur, masalah ini adalah masalah ijtihadiyyah yang tidak

diperkenankan untuk gegabah menolak. Sedangkan mengenai haditsnya pun ulama

juga masih menyelisihkannya antara shahih dan tidaknya.

Dasar amalan qunut Shubuh menurut madzhab asy-Syafi'i adalah berdasar hadits

berikut:

u: 3 : : ? - - 4 & - A : J; a

“Rasulallah selalu melakukan qunut pada shalat Shubuh hingga beliau wafat.”

Hadits tersebut di riwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Musnad-nya dan Ishaq bin

Rahuyah (bukan Rahawaih) dalam Musnad-nya dari shahabat Anas.[1]

Imam an-Nawawi mengatakan bahwa hadits qunut Shubuh adalah shahih

diriwayatkan oleh banyak huffazh (jam dari kata al-hafizh) dan semua mengatakan

shahih. Diantara ulama yang mengatakan shahih adalah al-Hafizh al-Balkhi, al-Hakim

[2], dan al-Baihaqi. Begitu juga Imam ad-Daraquthni juga meriwayatkan dengan sanad

shahih.[3|

Al-Baihaqi-dengan sanad hasan-meriwayatkan dari Awwam bin Hamzah, dia

mengatakan: "Aku bertanya kepada Abu ‘Utsman tentang qunut Shubuh dan beliau

menjawab: 'Qunut Shubuh dilakukan setelah rukuk. Aku kembali bertanya: Dari siapa

keterangan tersebut? Beliau menjawab: Dari Abu Bakar, Umar dan Utsman

radhiyallahu 'anhum." Al-Baihaqi juga meriwayatkan dari tabi'in, Abdullah bin Ma'qil

dengan sanad shahih masyhur, bahwa Ali bin Abi Thalib melakukan qunut dalam

shalat Shubuh.|4|

Imam Muslim meriwayatkan dari al-Bara ra, hadits:

- - 2 - 9é- & - 4 J- 9
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“Sesungguhnya Rasulallah melakukan qunut pada shalat Shubuh dan

Maghrib.”[5]

Dengan ini semua, menjadi terang bahwa semua pernyataan mengenai tidak

didapatkan dalil dari hadits shahih tentang disyariatkannya qunut Shubuh telah

terbantahkan.

Sebenarnya, hadits tentang qunut Shubuh riwayat dari shahabat Anas di atas masih

diperselisihkan ulama ahli hadits. Sebagian ahli hadits mengatakan dha‘if dan

sebagian yang lain mengatakan shahih, seperti an-Nawawi, al-Baihaqi dan lain-lain.

Lepas dari khilafiyyah tentang penilaian hadits di atas, tidak menerima hasil pen

tashhihan hadits dari an-Nawawi, al-Baihaqi dan ulama lain yang sudah teruji

keilmuannya, baik di bidang hadits maupun yang lain, maka hal itu semakin

memperjelas sikap ekstrim serta dan tidak menghormati jerih payah ijtihad ulama

ulama hanya karena berbeda keyakinan. Apalagi masalah ini adalah masalah

khilafiyyah, baik yang mengatakan disunahkan qunut Shubuh (asy-Syafi’i dan Malik)

atau tidak (Abu Hanifah dan Ahmad), semua mempunyai dasar dan dalil.[6] Dan

menghina bukanlah ciri khas muslim sejati.

Dengan hadits tentang qunut yang dinilai shahih oleh segolongan ahli hadits, jika

masih saja ada yang kalangan yang menyatakan qunut adalah suatu bid'ah dan dosa,

maka orang tersebut mendapat sangsi keras lantaran telah mencederai ijtihad Imam

asy-Syafi’i dan Imam Malik, serta ulama-ulama pengikutnya dalam menetapkan qunut

Shubuh.

Dalam al-Mudawwanah dituliskan bahwa Ibnu Mas'ud, Hasan al-Bashri, Abu Musa al

Asy'ari, Ibnu Abbas, Abu Bakrah, Abdurrahaman bin Abi Laila mengatakan bahwa

qunut adalah sunnah yang telah lalu. Bahkan Ibnu Sirin, Rabi' bin Khutsaim, Bara' bin

Azib dan Abidah as-Salmani juga melakukan qunut Shubuh.

Memang, penetapan disyariatkan atau tidaknya qunut Shubuh masih diperselisihkan

para ulama, termasuk para mujtahid madzhab empat. Namun, alangkah lebih

terhormat, arif dan bermartabat apabila masalah ini di dudukkan sebagai masalah

khilafiyyah sehingga kita tidak gegabah menilai salah ijtihad ulama lain. Akan tetapi

realitas menunjukkan bahwa kalangan muslim yang berada di luar lingkungan

Ahlussunnah, tidak bisa memposisikan khilaf dalam koredor hukum ijtihadiyyah yang

sebenarnya. Bukankan para shahabat Rasulallah atau salaf shalih juga berselisih

dalam hukum? Namun mereka tetap saling menghormati satu dengan yang lain.

Sebandingkah pulakah mereka dengan Imam asy-Syafi’i dan Imam Malik bin Anas

sehingga mereka menganggap ijtihad mereka tentang qunut Shubuh adalah batil.

Tidak sadarkah mereka bahwa perilaku menghina pengamal qunut Shubuh adalah

tindakan yang tidak sejalan dengan sunnah Rasulallah dan para shahabatnya yang

menghormati ijtihad orang lain?! Banyak orang yang mengaku paling membela sunah
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Rasulallah tapi akhlaknya jauh dari apa yang diajarkan oleh Rasulallah. Na'udzubillah

Kemudian Ashhab (pengikut) asy-Syafi'i dalam menanggapi hadits-hadits tentang

tidak adanya qunut Shubuh adalah sebagai berikut:

1. Hadits shahih riwayat Bukhari dan Muslim dari Anas bahwa:

“Rasulallah melakukan qunut selama sebulan[7], mendoakan jelek kepada satu

kelompok (salah satu kabilah dari Bani Sulaim) kemudian tidak melakukan qunut

lagi."

Maksud hadits tersebut adalah Rasulallah tidak lagi melakukan qunut atau doa untuk

orang kafir dan melaknatnya, bukan meninggalkan semua qunut, yang artinya

Rasulallah masih tetap melakukan qunut biasa. Ta’wil ini dilakukan untuk

mengumpulkan hadist di atas dengan hadits riwayat Anas bahwa "Rasulallah selalu

melakukan qunut Shubuh sampai beliau wafat" yang juga shahih secara jelas, maka

wajib adanya jam'u dalilain (pengumpulan dua dalil). Penta'wilan ini dikuatkan riwayat

al-Baihaqi dari Abdurrahman bin Mahdi, dia mengatakan: "Rasulalah meninggalkan

doa laknat."

Lebih jelas lagi, sebagai penguat tawil di atas adalah riwayat dari Abu Hurairah bahwa

Rasulallah melakukan qunut setelah rukuk dalam shalatnya selama sebulan,

mendoakan seseorang kemudian tidak melakukan doa lagi.[8]

: : - - 24 ji - e : Sistis os

“Rasulallah ketika akan mendoakan jelek kepada seseorang atau mendoakan

baik untuk seseorang, maka beliau akan qunut (berdoa) setelah rukuk.”

1. Hadits riwayat dari Anas dan dishahihkan Ibnu Khuzaimah.|9|

: es siasi es AS-1 & 96:1-3 : 4 - : Si

“Rasulallah tidak melakukan qunut kecuali apabila berdoa kebaikan untuk kaum

atau mendoakan jelek pada suatu kaum."

Dengan hadits riwayat Ibnu Khuzaimah dai Anas di atas, beberapa orang yang anti

qunut Shubuh mendakwakan bahwasannya hadits tentang qunut Shubuh

bertentangan dengan hadits tersebut. Pernyataan tersebut tidak benar, karena hadits

tersebut berbicara tentang qunut nazilah[10], bukan qunut Shubuh. Lantaran kata

“yaqnutu" pada hadits tersebut bermakna doa bukan bermakna qunut. Andai hadits

tersebut berkaitan dengan qunut Shubuh, tentu hadits ini menjadi dalil bagi Madzhab

Hanafi dan Abu Yusuf tentang tidak bolehnya melakukan qunut Shubuh, padahal dalil
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madzhab Hanafi dan Abu Yusuf yang tidak mensyariatkan qunut Shubuh bukan

berdasar hadits di atas.[11]

Madzhab Hanafi, madzhab Ahmad bin Hanbal dan Abu Yusuf mengambil dalil tentang

tidak bolehnya mengamalkan qunut Shubuh dengan hadits riwayat at-Tirmidzi dan

lain-lain.

0115. Membalikkan Tangan Saat Qunut

PERTANYAAN :

Aldy Maula

Assalamu alaikum Wr Wb,... Bgmn hukumnya membalikan telapak tangan ketika do'a

qunut nazilah,...? Bukankah itu suatu gerakan,...?

JAWABAN :

Masaji Antoro

WalaikumSalam Wr Wb

*4 - 84-si- Ju-8 u: x& se:J: a-, : :Si:

* su-su - - :- 1:3-1 al-'-

“Yang disunahkan menjadikan punggung kedua telapak tangannya kelangit dalam

setiap doa yang mengandung 'menghilangkan musibah dan sunah menjadikan perut

kedua telapak tangan saat berdoa mendapatkan sesuatu “karena rosulullah

Shollallaahu alai wa sallaama memohon siraman (saat sholat istisqo) dan menjadikan

punggung kedua telapak tangannya kelangit" (HR Muslim) dan di analogkan terhadap

sholat istisqo setiap doa yang mengandung 'menghilangkan musibah". Asnaa

Almathoolib I/293].

Apa tidak membatalkan sholat ?

Selama gerakan tersebut di ajarkan oleh nabi maka tidak membatalkan sholat,

gerakan yang dapat membatalkan sholat adalah gerakan yang tidak berhubungan

dengan sholat dan diajarkan Nabi Muhammad Shollaalahu alai wa sallaama

-a v - u: 45 -ue su-Ji Ji wa,é J- di ara:

&sa - 59-ali &J S u5 - 9 Ju Ju : 1, Ju-Ji ue ulus sas

A v >: * 2, u: 4> Ju 2);
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* J-a--euil -> - sea 4°4 : --euil Ji u: ue éJ wa,é J- -S-Jl.

|'aanah atthOOlibiin I/159

6.9 0024. Saat Shalat Bersentuhan Dengan Anak Yang Belum Khitan

PERTANYAAN :

Apakah anak kecil yang belum dikhitan dapat menyebabkan batal terhadap sholatnya

orang dewasa ketika bersentuhan / menempel.?

JAWABAN :

Sebenarnya dalam masalah Qulfah terjaadi hilaf. Menurut qaul ashoh Qulfah

dihukumi sebagai anggota dhohir sehingga wajib disucikan. Dan menurut mudobilnya

Qulfah dihukumi sebagai anggota batin sehingga tidak wajib disucikan. Dengan

demikian berpijak pada dua qaul ini sholat orang tersebut dihukumi sah. Sebab

meskipun berpijak pada Gaul yang mengatakan anggota dlohir, kalau hanya

bersentuhan atau menempel pada sesuatu (bayi) yang membawa najis tidak sampai

membatalkan SOlat.

Catatan : Berpijak pada qaul ashoh, yang dapat membatalkan sholat dalam masalah

ini adalah menggendong, mengikat, memegang merangkul, dan memangku anak kecil

tersebut [Mbah Jenggot]

Referensi :

Al-Majmu’. Juz II hal. 199.

|'anah al-Thalibin juz hal. 92 dan 183

Al-Asybahwa al-Nadhoir hal 86

Al-Bujairimi 'Ala al-Khathib juz hal. 53

Fath al-Bari juz hal. 779

Qurroh al-'Ain hal. 55.

Al-Fiqh al-Islami juz hal. 725.

1

1. 199 2 gu sj-J -J

usé- Ju: * Ju-J 3la: : 5.u-J -> - J- 4u-J J- * Jé - : 98 J:
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45 Les USA - 5.4-l u: & AA gua, -- --ei 9s,-G gua, Ji

s>ual -eu : :J a; 4: - S gul: Aals &- - 405) :- -5 s!: -a: Ju

v : 1- - - 4-3-Jé-s 3' - J- & S: 5-u-l u: J- - 4% sual :

ulau 4-j.

1. 92 e J:S sj2.J Grjual ju

(* 4- - - - J>- e ->,'a è -u: , : - v -> si (u - vs 4:

w J- - - J- - - - 45 4: 45 - 4% - sa. &B -S- au.

J J-aà la caseal usus - - - 45 - SE - & Ju J8 - 9 e

59- % * 4 : - J S J; ) - J- : - - - - -Jl.

1. 86 2 Jul sj-J ;uall, su:S

ălăl J3 as J-4 Geu S- :en: -- USB as-ali sual $- - -a: : Sue

cau s,- &: 4uas sual s,- 4 su-l se-9: J-4 - J- - - -Se.

1. 55 e :; Jeu-l ssu al :

J --J- - - - 9 - J S asl-s & Glais : - - 4:ee la - S3 - Jl:

“) a 4-2 U3 & 49.2 Jé* 4>:

59.as 9. A-, Au 3 Ju-Ji Aâl° 5.u-J 3,AU -- J->: );5.J -a! Ji usia. Jus 3' -152.J

ui (1) (1):ual J-eu 9-e -4- 59.a uju uk usia S; usa & &B uku Al- -

*- &a: La -5 sas 59.al 4 Ja: Se4 - Ji Q3> -alu lais -ali -u! -u. >,

•uel A --juJ- J- ->,'.

1. 53 e J S : - asu le --! :u

(J-S Je,w - La GS - Ja: , -- -- - - 3, si - -aeju Gla ( :

si 3,4 -u : - ; v ->:u -- - - usa : - -- -wls jual J-S : -Juli,

V -- S- S; lalu - al- 49-e Ja: -- Je 3u sé wa.u J- 4 : Su-3 Jalal

4ue v - 9 , le J : - ;é &: - ; ) -si : ,élévau -uel

e. 4uei v -- suasi & Ass- sal: : -- Ju: * 4.*.

1. 779 2 J58 j-J,- AS syu 2:
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-Ju 2- - 4 - Ju-Ju- Ju-J uju-Jé >u, -l;) -e uju-Jé Ju-Ji : uju

2: Jal-ul: : -- se-u - Jlui - - - 4 - : 98 J::

si : Ja si (Jalu-* Jl, Jl - 31 -u) J; Jalu-ul, gu-Ji Qu-- uj- Ju Ju G --

-u sua si 49.2 - 2,4 ->s- 31 -l: :u,SJ Jés &al,:S Ji Je J4 -U -- “.

•las "Aji, 4-a-l -, -ei 18 -u" ,sal - -xi Ale& e4 es :94 Ju-J S

-a: -4-2.J Ji sual: -Jé Ji J- Ja:J -us - s,- 3’, 4 --s: ul & Jae-i :)

4: : -ael - aju-Ji Q:S 4u level 3: -ael - aju-J -is : 59-ali -e Ju.

& * si aul -\s 3 v 3-a: sles) 9 u: : - 9: Ji rel "J"4::

el A -, -(-14, J-A : Ja -u) 4: 4-J -se: -->J : --e 3 Ju

•- Jaa level 3 e-e Ju -, -4a la-J -ui Jax 5, J -uel 3: 9-ali -e Ju.

1. 725 - J S : -J 29-3 Asal

* - u- - - - 49-e Ja: - - - - -ael J- 9 :9-al e-e J

-arjis -S u-s->>J 3: 4u-u 4 9- - - 3,4 -ue e: --U 9- -

S Gu: , es :-Jé :ul Jés --U 9- - 3 & 4-4 u-: , al Quse & -a: iau-J

e4 e5 &2- 49.2 : Au ul:-J- -- le ga $ su -al J- -a: , : ->

J : --e 3 -- - - -- - 9:-l & “X- Jew : - aulJ

J-a-l ->;r.

1. 183 2 J:S j-J Jual Je.

(J-a: ->,' - S3 Ja: 9. J. Jau- si 2u si si Jaé 59.2 -ai S3 si (:J Jaé 59- S3 J:

& Au : le - : J-J ->, -es & Ai-s>,SJ us-Ju-J ola - J-eu-s.J

J-i Je 4-e: siula ul: ; a. -is :u-š - J-a: Au : le : - :-5 - g:

2 - 9 S13 - 2,- ;- Jl ,a J-Ju J-a-J sual Je - Jls uilla - - - 9 3/3 J-J

Je às, eu- Je J-e 3 w$ 4:- 4,- Jl: ra: Sè* -> -a-J uar 3 v - as Jau:

J- -u: S 5.0 -ae : -

6.10 0026. Kentut Setelah Salam Pertama

Mbah Jenggot

Hukum Sholatorang yang buang angin (kentut) SETELAH SALAMYANG PERTAMA

Sholatnya sah, karena hukum SALAMYANG KEDUA itu bukan rukun, tapi sunah.
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j}}

Dasar dalil: "Iqna" halaman 129

Masaji Antoro

( 4, 8,- 9 J2, J!) si S: Ja: 49-e sel, J:u wls -- :u -& Jas J. J-S

J: 4: 59.al 9 J: 4: 4al:

Sholatnya tidak batal Kang, karena sholatnya telah usai dengan adanya salam

pertama, tetapi diharamkan menjalankan salam kedua karena berarti dia melakukan

tindakan yang tidak di perkenankan dalam sholat (kentut, berbicara, makan, minum dll.

Hal-hal yang tidak boleh dilakukan dalam sholat) maka tidak di perkenankan pula

tindakan tsb. Dilakukan dalam hal-hal yang mengikuti sholat (sunnah2nya sholat,

salam kedua termasuk sunah dalam sholat) lanah I/176

0029. Sujud Sahwi

SEBAB-SEBAB SUJUD SAHWY

S$ 34: Ja:u j: Jul , a.l. a. 3i 592 Jewi & Ja: 4; J59, i-3 3&J 23:- -u

*-e-Asas - 2 Ag. : - -ae:-9:

Artinya:

Sebab-sebab sujud sahwi ada empat:

1. Meningalkan sunnah 'Ab'ad atau bagian Sunnah Abad.

2. Melakukan sesuatu, yang jika disengaja membatalkan shalat, tetapi tidak disengaja

maka tidak batal

3. Melakukan rukun Qauliy (bacaan) bukan pada tempatnya

4. Menambah rukun Filiy (perbuatan) yang disertai adanya keraguan.

&a::e: es : -3 e e: : :ee: Jalau uji-Ju:u :9- 2wi

4: ->al le:9-an; 4: :e :9-1; 4: JS e Scal; 4: le :9-1; 4: : e

Je &al:: : : le &al : J$ 4: es - 4: : ,: :e &-s

: :S 4: JS

Artinya:

Sunnah Ab'ad sholat garis besarnya ada 7, adapun secara rinci ada 20, yaitu :
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Dalam Qunut ada 14 yaitu ; Qunut, berdiri saat qunut, Sholawat pada Nabi SAW di

qunut, berdiri saat sholawat, Salam pada Nabi SAW di qunut, berdiri saat salam,

sholawat pada keluarga, berdiri saat sholawat pada keluarga, salam pada keluarga,

berdiri saat salam pada keluarga, sholawat pada sahabat, berdiri saat sholawat pada

keluarga, salam pada sahabat dan berdiri saat salam pada sahabat.

Dalam Tasyahud ada 6 yaitu ; Tasyahud awal, duduk tayashud awal, Sholawat pada

Nabi SAW di Tasyahud Awal, Duduk saat sholawat pada Nabi, Sholawat pada

Keluarga Tasyahud Akhir, Duduk saat Sholawat pada Keluarga Tasyahud Akhir.

Sujud sahwi hukumnya sunnah, cara sujud sahwi dilakukan dua sujud dan diselingi

duduk antara keduanya sama seperti duduk diantara dua sujud dalam shalat.

Meskipun banyak melakukan penyebab sujud sahwi, sujud sahwi tetap dilakukan satu

kali, waktunya sebelum salam, dan dalam sujud ideualnya tasbih berikut, sebanyak

tiga kali;

وَالَيَسْهُ الَيَناَمُ َمنْ سُبْحاَنَ

“Maha suci Dzat yang tidak pernah tidur dan lupa”

Sumber: Kitab Kasyifatus-Saja, Syarah Safinatun-Naja–Syekh Nawawiy Al-Bantaniy

0035. Do'a Bahasa Indonesia Dalam Shalat

Pertanyaan :

Bagaimana hukumnya membaca doa dengan bahasa Indonesia ('ajam) di dalam

shalat ?

Jawaban :

Mbah Jenggot

Hukumnya tafsil sbb :

· Apabila do'a/adzkar tersebut termasuk rukun shalat, maka wajib membaca

terjemahannya bagi orang yang tidak mampu berbahasa arab (ajiz)

· Apabila do'a/adzkar tersebut bukan termasuk rukun shalat dan do'a itu

ma'tsuroh/mandubah, maka sah sholatnya bagi orang yang memang ajiz.

· Apabila do'a/adzkar tersebut tidak ma'tsuroh (mengarang sendiri), maka

sholatnya batal secara mutlaq (baik ajiz atau bukan).

Dasar Pengambilan Dalil
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—

Mughnial-muhtaj, I: 177

( u: ( :).3au : les l° 40 ke : 1 %al: 4: si ( u: * 3:

u: 3-2 S : g: .

u: ( -suai : ) -suai (seu: )& ge: u: 4: Sejaui ai

s) 94 °a (3:ui N) 94 ( - ) -s-ls & -is -Su: e: esis

sa :Sesa : :u : siae : St :ui : wi u: ( -S

Al-Turmusi, II: 175

Al-Majmu’syarhu Al-Muhadzab, Il: 129

Al-Jamal 'ala Fathu Al-Wahab, l: 350

Al-Mahali, I: 168

Minhaju Al-Qowwim,:44

Tuhfah, II: 79

Bujairimi, Il: 68-69

6.13 0042. Lengan Wanita Kelihatan Saat Shalat

PERTANYAAN :

Nur Hasyim Juragan EsKrim

assalamu'alaikum Wr Wb. Lengan Wnta terliat ktka takbir. Juga paha pria yg terlihat

saat sujud apakah membatalkan shalat ? monggo dikupas

JAWABAN :

Masaji Antoro

Kalau memang terlihatnya dari arah atas dan sisinya maka BATAL bila terlihat dari

arah bawahnya TIDAK BATAL

&: si4: , 4,3 -3, 3l° 5, .ael Jé 's su-i S 4:1: Axel & ,sal - ->:

> s, si e: - -a:

Diwajibkan menutup aurat dari sebelah atas dan sebelah sisi-sisinya (kana, kiri, depan

belakang), tidak dari sebelah bawahnya sehingga apabila ada orang sholat bila

auratnya terlihat dari kerah atau lengan baju nya yang lebar maka sholatnya batal. Al
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Iqnaa’ Li Assyarbiiny I/124]

0051. Tata Cara Sujud Syukur dan Tilawah

PERTANYAAN :

Qomar Udin

Assalaam 'alaikum.. SAHABATKU.. DILARANG sujud d luar sholat.. Walaupun krn

ALLAH, mk hkum'y haram klau bkn krn ALLAH mkjd kafir.. kecuali sujud tilawah dan

sujud syukur, maka hukumnya sunah.. Sujud tilawah krn pmbaca'n ayat as_sajdah

bagi pembaca n pndngar.. Sujud syukur krn syukur pd ALLAH bagi yg mndapatkan

nikmat n bagi yg d cegah dr bahaya, pnyakit n sjnis'y.. Ada yg tau ga tata cara dan

baca'n kedua'y ?? Trims n wassalam..

JAWABAN :

Ahmad Hanafi

Alaikum salam wr wb. Rukun sujud Tilawah (di luar sholat) dan sujud syukur ada lima :

1. Niat dengan lisan

2. Takbirotul Ikhrom

3. Sujud satu kali

4. Duduk stlh sujud

5. Salam

(Madzahib al arba'ah I/442)

Sedangkan bacaan pd waktu sujud sbb : "Allohumma ktubli biha 'indaka ajron, wa

j'alhali 'indaka dzahron, wa dhi'anni biha wizron, waqbalha minni kama qabiltaha min

'abdika Dauda alihissalam " (Bughyah Mustarsyidin 59).

0056. QODHO` SHOLAT

QADLA’ SHALAT

Sholat yang ditinggalkan karena lupa atau ketiduran wajib diqadla' sebagaimana

sabda Nabi shallallahu 'alayhi wasallam :
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" -- ols)" J S 4 bus S uas 3 lelal° 39.2 - -

Maknanya : "Barang siapa lupa tidak melakukan sholat tertentu maka laksanakanlah

jika ia ingat, tidak ada tanggungan atasnya kecuali qadla' tersebut" (H.R. Muslim)

Dalam redaksi lain, Rasulullah bersabda :

" -- sis, "uas 3 le-La Ji Eu& &e au si 59-e - -

Maknanya: "Barang siapa lupa tidak melakukan sholat tertentu atau tertidur maka

kaffarahnya adalah melaksanakannyajika ia ingat" (H.R. Muslim)

Jika sholat yang ditinggalkan karena lupa atau ketiduran wajib diqadla apalagi sholat

yang ditinggalkan dengan sengaja lebih wajib diqadla'. Ini juga masuk ke dalam

keumuman hadits Nabi yang sahih:

"eas. 9 3-4 ge"

Maknanya: "Hutang kepada Allah lebih layak untuk dibayar (qadla)"

Hal ini disepakati (lima) oleh para ulama. Orang yang mengatakan sholat yang

ditinggalkan dengan sengaja tidak wajib diqadla seperti Ibnu Hazm, Ibnu Taimiyah,

Sayyid Sabiq, berarti telah menyalahi jma' para ulama Islam seperti dikatakan oleh al

Hafizh Abu Sa'id al 'Ala-i, al Hafizh Ibnu Thulun dan lain-lain.

Sedangkan perkataan 'Aisyah -Semoga Allah meridlainya- yang biasa dijadikan oleh

sebagian orang sebagai dalil tidak wajibnya mengdadla' sholat bunyinya adalah

sebagai berikut secara lengkap :

">al sua: ; ; ; e- sua: , ; ,sa : : 4 J- - - & ".

"Kami haidl di masa Rasulullah kemudian suci maka kami diperintahkan untuk

mengqadla'puasa dan tidak diperintah untuk mengqadla'sholat"

Orang yang membaca perkataan 'Aisyah ini dengan lengkap bukan sepotong

sepotong akan memahami bahwa perkataannya ini berkaitan dengan wanita yang

haidl bahwa tidak diperintahkan baginya untuk mengdadla sholat yang dia tinggalkan

selama dia haidl. Jadi orang yang menjadikan perkataan 'Aisyah sebagai dalil untuk

menolak kewajiban mengdadla' sholat bagi orang yang meninggalkannya dengan

sengaja, orang ini tidak memahami perkataannya sendiri.

SUMBER : EBOOK MASA-IL DINYYAH oleh Kholil Abou Fateh, Kompilasi ebook

oleh: M. Luqman Firmansyah, Facebook Pages AQIDAH AHLUSSUNNAH : ALLAH

ADATANPA TEMPAT, Blog: allahadatanpatempat.wordpress.com
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6.16 0077. Hukum Melagukan Adzan

PERTANYAAN :

Irul's Syecher Mania

Assalamu'alaikum. Semoga semua anggota grup PISS selalu dalam lindungan

ALLAH.SWT Amiiin.... Nie q maw tanya, bagai mana hukumnya orang yang adzan

menggunakan nada yang meliuk2, menurut ajaran islam. itu saja. Syukron semuanya.

WaSSalamu'alaikum.

JAWABAN :

Masaji Antoro

Hukumnya orang yang adzan menggunakan nada yang meliuk-liuk itu Boleh, tapi

makruh asal tidak sampai menimbulkan lahn (pembacaan yang keliru dalam bahasa

arab).

J: : Su : : , : , v -Jé -, si: : ::sies a::

Menurut Imam Romli: Makruh memanjangkan adzan makruh juga melagukan adzan.

Menurut Imam Ibnu Hajar : Selagi tidak merubah makna bila melagukan tersebut

sampai merubah makna menjadi haram.[Syarh Bahjah Awardiyyah III/116].

suai ay 2:-al ols'N J AS:

7aui es, uji & Lee &1581: 6915S J9- 529&lt; 4la asal 3 :M.

Jiu- 83, Aaleis esse *):

12u & S:- 3 -;au ras .11-s, S - S, 10:1, 9-A.

1 1/34 -us, 2: 3/175 :; 3: 269-2/268 -J -,-.

2 (-) -lai-i (:-al).

3 1/129 -Jual 23, 1/107 AS A: -;ah si.

41/138 :u-Ji : :u-J -ial as : als o.u- si.

C 2013 www.piss-ktb.com



690 PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB

5 lus (29 SM J ) :(i) J .

6 3/113 ex-J 1/108 AS.

71/227 :Jual Guel 1/127 -Jua.J -i 3/45 la-sS1.

8 ay) :- J).

92/35 sual u- 1/89 yu.J S 2usy.

10 6°3,- Ju: & 4 &',-) :b>}.

1/136 :u-J : 36 sesu eus, 1/107°S.

11 1/231 gsu,:J :u-.

12 : Jé rud 43 as w- AU : a-, J:50& :Jul J3ā'; -->J J; La:

"-a’ -> -S : -sur su - as --S : - Jl: -ei Ls.

Hal-hal yang makruh dalam adzan :

1.Melagukan

2.Memanjangkan (hingga keluar dari batas bacaan yang ditentukan)

3.Berbicara di sela-sela adzan

4.Adzan dengan duduk padahal mampu dengan berdiri

Dalam loomah anjurannya seperti halnya adzan hanya saja berbeda dalam beberapa

hal :

1.Tunggal (tidak di ulang dua kali)

2.Lebih cepat ringkas dan jelas hurufnya

3.Tidak dikumandangkan kecuali dalam waktu sholat

4.Dikumandangkan lGomah untuk sholat yang diqodho bila dikehendaki di kerjakan

secara berjamaah tetapi tidak di sunahkan mengumandangkan adzan.

[Al-lubaab Fi Fiqh Assyaafi'i].
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6.17 0087. Mimisen (Keluar Darah Dari Hidung) Saat Shalat

PERTANYAAN :

Ahmad Hanafi

Assalamu alaikum. Titipan p'tanyaan : Sewaktu shalat mimisan (keluar darah dari

hidung), batalkah shalatnya ? Mohon berikut kitab rujukannya...

JAWABAN :

Masaji Antoro

Waalaikumsalam Wr Wb. Ditafsil hukumnya : Bila darahnya sedikit, maka tidak

membatalkan shalat. Apabila darah yang keluar banyak dan mengenai sebagian dari

badan dan pakaiannya, maka wajib membatalkan shalatnya, meskipun shalatjumat.

J° : * J-ai. Je 42; : Jl; saa: - Jalil S! 4-a: *J: 59.a) : -ae, 's : -) : Jè : 5-ue

as- Sl: ,as &- -33): Aeua: Jr., Jw -3 el° -ae, Ql: : - 3’s gala 42; 4ue V :

Al J.J.Jus.

"Faidah. Mushannif (pengarang kitab) berkata dalam kitab Tuhfah: "Andai seseorang

mimisan didalam shalat, dan darah yang keluar hanya sedikit, maka tidak

membatalkan shalatnya. Apabila darah yang keluar banyak hingga mengenai bagian

badan yang lain. Apabila darah yang mengenai bagian badan lain sangat banyak,

maka seseorang yang sedang shalat itu harus membatalkan shalatnya meski dia

sedang shalat jumat. Bila mimisan keluar sebelum shalat dan keluar terus, namun

dimungkinkan mimisan berhenti dan waktu shalat masih cukup, maka dianjurkan untuk

ditunggu hingga berhenti, apabila tidak mungkin ditunggu hingga berhenti, maka

hidung disumpal saat shalat sebagaimana orang yang beser" | Bughyat a

Musytarsyidin Halaman 53].

A Nafik Halim

.1/91 - SM s, AS. Ju 4,4 -3 e : Ja: - 59-al -ae, 's

Keluar darah dari hidung/mimisan pada waktu shalat tidak membatalkan shalat

sekalipun mengenai anggota badan. Dengan sarat darah yang keluar tidak banyak.

[ Busyral karim 1/91 ]. Tambahan : untuk ukuran banyak dan sedikitnya darah yang

keluar dikembalikan pada ‘Urf (adat kebiasaan).
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6.18 0099. Cara Sholat Orang Yang Tak Mampu Berdiri

Oleh Mbah Jenggot

Pada awalnya seseorang yang mampu berdiri wajib melakukan sholat dengan berdiri,

tetapi ada sebagian orang yang tidak mampu berdiri entah itu karena cacat, sakit atau

yang lain. Oleh karena itu syari’ memberikan rukhsoh pada mereka yang tidak mampu

berdiri. Berikut perinciannya:

SHOLAT ORANG SAKIT

Orang sakit yang tidak mampu berdiri, maka solat boleh dilakukan sambil duduk, jika

duduk tidak mampu maka sholat boleh dilakukan dengan berbaring, jika berbaring

juga tidak mampu maka solat dengan terlentang (mlumah). Sholat tidak bisa gugur

selama akal masih ada, sesuai dengan hadist nabi SAW [1]:

يكلف تستطعفمستلقياال
لم

فان
روايته في

النسائ
زاد َجنْبٍ لَى

فـَعَ تَسْتَطِعْ لَمْ فَإِنْ فـَقَاعِدًا تَسْتَطِعْ لَْم فَإِنْ قَائِمًا صَلِّ

وسعها اال نفسا اهللا

yang dimaksud tidak mampu adalah kesulitan (masyaqoh) yang sampai

menghilangkan khusyuk atau konsentrasi yang dialami musholli dalam melakukan

rukun-rukun sholat [2].

CARASHOLAT DENGAN DUDUK

Sholat yang dikerjakan sambil duduk, boleh dilakukan dengan berbagai bentuk duduk,

namun iftiros (duduk seperti melakukan tahiyyat awal) itu lebih utama. Untuk ruku’ dan

sujudnya dilakukan sesuai dengan semestinya jika mampu, namun jika tidak mampu

maka ruku’nya dilakukan dengan membungkukkan kepala sekira kening sejajar

dengan tempat didepan kedua lututnya atau sejajar dengan tempat sujudnya. Bila hal

ini tidak mampu maka rukuk dan sujudnya dilakukan dengan membungkukkan kepala

semampunya, hanya saja untuk sujud dibungkukkan agak lebih ke bawah [3].

SHOLAT DENGAN TIDUR MIRING

Bila tidak mampu duduk, sholat boleh dilakukan dengan tidur miring, wajah berikut

tubuh bagian depan menghadap kiblat. Lebih utama posisi tubuh miring kekanan (tidur

dengan lambung kanan) sedangkan ruku’ dan sujudnya dilakukan dengan

semampunya artinya jika ia mampu menggerakkan kepala maka ruku’ dan sujudnya

dengan cara tersebut, namun jika ia tidak mampu maka cukup dilakukan dengan

isyarat kepala dengan cara menggerakkan kening kearah bumi, hanya saja untuk

isyarat sujud agak lebih ke bawah daripada isyarat ruku’.

SHOLAT DENGAN TIDUR TERLENTANG
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Jika tidak mampu tidur miring maka solat boleh dilakukan dengan tidur terlentang

(mlumah), kepala ditopang dengan sejenis bantal agar bisa menghadap kiblat. Untuk

ruku' dan sujudnya dilakukan sesuai kemampuannya, artinya, jika ia mampu

menggerakkan kepala maka ruku' dan sujudnya dengan cara tersebut, namun jika ia

tidak mampu maka cukup dilakukan dengan isyarat kepala, hanya saja untuk isyarat

sujud harus lebih kebawah daripada isyarat ruku'nya. Bila isyarat dengan kepala juga

tidak mampu maka dilakukan dengan isyarat mata, jika masih tidak mampu maka

Semua rukun dan kesunahan Solat diaktifkan dalam hati.

[1] Al bajuri juz 1 hal 146

|2| Roudhotu Tholibin 340/gurorul bahiyyah 1 hal; 49

|3|Roudhotu Tholibin 342

0117. Menambah Lafadz Sayyidina Pada Sholawat Sholat

PERTANYAAN :

Ibnu Tsauban

Assalamualaikum warga PISS KTB. Ane mau nanya... bagaimana hukum menambah

lafadz Sayyid dalam membaca shalawat kepada Rasulullah ?

JAWABAN :

Masaji Antoro

Waalaikumsalam Wr Wb. Menurut kalangan Madzhab Hanafi dan Syafi'i seperti Imam

Romli, Imam Qolyubi, Imam Syarqowi, Imam Hadhkafi, ibnu Abidin menyatakan

sunah untuk menjaga etika terhadap nabi Muhammad Shollallaahu 'alaihi wa

Salaama.

(S3i)

isu-l & As

-*4 - : - :

a- : 4 - se- se - a.l. - 4 - : -: as: -u

59ual : .
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3Sual J - i :

7 - : ; 3 - 4 di - & Git sijis- -: : :et, 9 ejual as :

(& : -: :Ji. & si; (wa-) : Gue als & As Scal le - J (wa
22 - 2 2 9 2 ? : * 4 4- •4 o i 312 6 í- °4 . 2 2 - < 1.2 o • : : ia 312 6 í

PuloS13 yS$oS : 53%) : 3 -3 : 4U 12 & 3,3 us! Su: * 3oS --3 * AU 12

A. • . . . 2 : , ‘t. 4 kt, ... km2 °2 : : :

:o'N 59uali; 4:13 iau o:1; 9soSus. 4: 53:u.J .

suai 2 u:- ) -s: A : : &: X - (wa-) sau, esa: ai:

: 3 & As :a-lis : 3 : exisis A & : : ; jée,-lai
o : 2 2 :* 2 >

9 :U Aa.3u:
- - •

< 1 z s2 , i 4 22 < 3 - 8 o . kt, 4-2 : 4 : : t,4 -

1) abu.J --> 3: jal Jú u:S . Ju:'N 3 : -3oS 42,3 -3oS J: J: J5 Jl : 13}\:3) -

5%al : - - :

8-&: Ju :- asal es - : 4 - :u:- e: su-is: :

Jessies & si 3 jus: -4 uses i-3 ia di : le (wa-) au

*4 -: : , : , :- 2 Ju Ju : & - J. 4

Li, Jé S; usai, Sas ulasi u: Jais :4 &- : Jus u: -i: ulis si-:

u: 4 - Jej: saw : - - 3; (2) Su: : - S5 : - ; : :

2 3) di : - : 4 - Jus)

: o . . . . . : 3 . . . . . . . 2 : - . . . . . . . . . . . . . . . . kt, : 4

&3 &23: 4-3 : 4:3 : 4: Si: 53u-J & 3-4 su : si : 444 : :oS : Jé

usia- as- S5 di gu-u: : eses si: Bi: : Ju u4 - Bie uj&

u: -- :: e-é- : :u-i; 9:-

J- : Jeul: : - A : Judi : -% 3:4-1: 3- le & -i;
z

e.id: : er: : :* ssi.

isu-J- Jl. 4: - : 2: Sisi-s : 4 - : : - ; Je:

9 - 9 e: Ju - 4 : - 9 - 4: 4- as - - 3-isu su

J: 4 : ul :1; 9: stasi ist (4): A
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(1) 1 asli: : 464 /2 As: Jur, le As-J 4:1:4: : 345 /11 us-J yJ Je Su-Ji 2, |

167 . 1 lalui J'') J-J's . 193 21 / 1 -90al Aâ- Jl° 53°,:J Arau-3 . 166 / 1 Jas, 3 :

/ 541-542-543 – 101 2 :J -J e 59ua 3.J Jsil: . 326 /2 yuasS1 J: .

-&Jl. (5) - 140 -uU"-ulsalls &J --J -9-el "Je 9: :9-4 - A ssues

J-9-).

(2) Jes (Jºe Are -je 2 - 155 /5 ) -sl: ; 4: " . . . ,SJ, a. sis$Jsi : " : -->

eu: Jur : ( al-J 2 - 179/5) : : - A .

(3) - 9 A - G ->, -- ( - - -24 /4)- -- "4 - ": -

:-e 3>u-l: .

(4) ial-J 2 - : - 165 /6) syu-ji -- "ss- Jl l: " : --).

Almausuu'ah Alfiqhiyyah alkuwaitiyyah XI/246247

*A -- - ssu-h- : (1) :ul: :- Jé : - le & -- 32u

-4& &al s>s- Sx - ul: : , J-asi : -->S As- - 39u bu-9 sau; 9:

us - U- JV le - u-Je J-2 -400, 4M : le 59-a"J-si Ales . (2) : -->

Je -šu u5 - U- Jī Jes- U- Jl° 4,us tral, U- Ji Jes real, u-Je -le

3) &- - ul se-Jal ra, U- Jī Jes real, u-).

(1) 47_2 :-a-J 2 : 162/1:s);-U :u-479/1: )us-J Jl.

(2)253 e : -> -l, al- ->u-l -Ju-J -i.

(3) &le& 4 -->} Jw Jess, 4 SLAM : - &M -, -8 Suu ra, a

- Jal}

Menambahkan lafadz sayyid untuk Muhammad Shallallaahu 'alaihi wa sallama:

Kalangan Madzhab Hanafiyah dan syafi'iyyah menyunahkan menambah "SAYY|D"

untuk Muhammad Shallallaahu 'alaihi wa sallama dalam sholawat ibrohimiyyah demi

menjaga adab kesopanan terhadap beliau, lebih utama ditambahkan ketimbang tidak

(lihat adDuralMukhtaar ||479, Hasyiyah alBaajuri /162 dan Syarh Alhadhromiyyah Ha
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47) sedang hadits "janganlah menyebutkan kata sayyid untuk ku di dalam solat"

adalah hadits bohong dan maudhu (Lihat Asna Almathoolib halaman 253).

Dengan demikian sholawat Ibrohimiyyah yang paling sempurna adalah :

99 Kral,:! U- Jī Je: *l,:! U- Je -e u5 - U- JW Je:- U- Je J-e •-40).

J -ala U- J Jes rab: U- Jl° -šu u5 - U- J Je: - U- J Su:

- - ul J-Jal"

Nabi Ibrahim khusus disebut dalam Sholawat ini karena barokah dan rahmat tidak

ditutur dalam alquran secara bersamaan kecuali hanya pada beliau (tidak pada nabi

yang lain) seperti dalam Firman Allah Ta'aalaa : "Rahmat Allah dan berkat-Nya,

dicurahkan atas kamu wahai ahlulbait". [Fiqh Al-Islaam Wa adillatuhu II/94].

- - : - - - - - - - - - - 4 - - - -al.

- 5-l: , 2, ; (4) :-J Jes -J Je àS J- Ji Je à-) salah :- Aé.

ue -S : -- - - - - - 4 - 4 : - A -- - -",

J:M.

(4) 108/1:J :u- gu-J - 480/1: )u-Ji Jl.

Wallaahu A'lamu Bis Showaab

0145. Mengusap Wajah Setelah Salam

PERTANYAAN :

Wahab Abdul

Assalaamu'alaikum. Kesunnahan mengusap wajah usai salam, mohon diuraikan

berikut referensinya..trims

JAWABAN :

Zaine Elarifine Yahya

Wa'alaikumsalam Wr Wb. Usai mengucapkan salam disunnahkan membaca istighfar

3X kemudian mengusap sisi jidat dan wajahnya dengan tangan kanannya seraya

mengucapkan " ASYHADU AN LAA ILAAHA ILLA HUWA ARROHMAANU

ARROH||MU.. ALLOHUMMA ADZH|B 'ANN|| ALHAMMA WALHAZANA".

[ATTAQRIIROOTUASSADIIDAH. HAL 252. SAYY|D HASANALKAFF ].
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Masaji Antoro

*9- uj- res-J - xi uju- - G -J 2u- uju- Sw : “9- u,- : - 9 Je

4 - 4 J- 9s Je* 4 uju G - G : : , : - G - - -3 ° : :

•-40 : -, -, 4 S! J S Ji 4 : : Jé : : - 4 - 49-e a ...l°l - ale

J-J : -asi )

Ibnu Sinny berkata : Bercerita kepadaku salam Bin Mu'adz, dari Hammad bin Hasan

Bin Anbasah dari Abu Umar al-Khoudhy dari Salam al-madaa-iny dari Zaid Amy dari

Mu'awiyah Bin Qurroh dari Sahabat Anas Bin Malik Ra dia berkata "Adalah Rosulullah

shallallahu alaihi wa sallam saat usai sholatnya mengusap dahi dengan tangan kanan

beliau seraya berdoa "Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah yang Pengasih dan

Penyayang, Ya Allah hilangkan kesedihan dariku" | Majallah albuhuus islaamiyyah

65/360].

* 4 - 4 J- 98 - 4 - G - G -us u: * : Ju ( sue

*) se --si re" --, -, ; Sl J S Ji - Jé : - - 4-3 - 49-e a 31 -->

ol Jj>Jl:

FAEDAH : Imam Nawawy berkata dalam kitab Al-Adzkaar : Aku melihat dalam kitab

Imam Ibnu Sinny dari riwayat Sahabat Anas Bin Malik Ra dia berkata "Adalah

Rosulullah shallallahu alaihi wa sallam saat usai sholatnya mengusap wajah dengan

tangan kanan beliau seraya berdoa "Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah yang

Pengasih dan Penyayang, Ya Allah hilangkan kesedihan dan kegelisahan dariku".

[laanah atThoolibin I/184].

Je e : - 4: le A, - 4:* - 49-e a 31 Jus di : ; a. al se) : 5-ue

* -esi rsu -, -, -e-A: - Ju : S14 su 4 - Je:: e

s× 4 u: *sel : ->: - ; u: *sel ->; e :4: ->ra - re" sal J-Ji:

3,-S -lles ujJ".

FAEDAH : Ibnu Mansyur meriwayatkan bahwa beliau saat usai sholat mengusap dahi

dengan telapak tangan kanan kemudian beliau gerakkan kearah wajah hingga sampai

pada jenggotnya yang muia seraya berdoa “Dengan menyebut asma Allah yang tiada

Tuhan selainNya, Yang Mengetahui yang Ghoib dan nyata Yang Pengasih dan

Penyayang, Ya Allah hilangkan kesedihan, kegelisahan dan kesusahan dariku, Ya

Allah dengan memujiMu aku berpaling (selesai dari sholat), dengan dosaku aku

mengakui, aku berlindung kepadaMu dari kejelekan yang telah aku perbuat dan aku

berlindung kepadaMu dari keadaan berat dunia dan siksa akhirat" | Bughyah

alMustarsyidin I/99]. Wallaahu Alamu Bis Showaab.
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6.21 0153. Ada Najis yang Baru Diketahui Setelah Sholat

PERTANYAAN :

Oppie D ortega laka'laka

Assalamu'alaikum. pada waktu sholat ada najis yang menempel di bajuku .dan aku

tahu itu setelah selesai sholat .. Apakah sholatnya tetap sah / diulangi ?? Mohon

pencerahannya.

JAWABAN :

Mas Iyung-ganteng

Kalau musholli mengetahui di bajunya ada najis stlh selesai sholat. .maka musholli

wajib mengulang sholatnya karena sholat tadi menjadi tidak sah". Fala tashihhu as

sholatu ma'ahu walau nasian aw jahilan biwujudihi.. [ Fathul mu'in hal 11 ].

Nur Hasyim S. Anam

Suci badan termasuk syarat sahnya shalat. Maka kalau tidak suci walau tahunya

setelah shalat, shalatnya tidak sah, walaw sholla binajisin la yu'fa 'anhu bitsawbihi

awbadanihi aw makanìhi lam ya'lamhu 'inda taharrumihi tsumma ba'da faroghiha

'alima wujudahu fiiha wajaba'alayhil qodou filjadid.

Maksud dari ta'bir di atas : jika sholat dg membawa najis yg tdk dima'fu di pakeanx,

atau badanx atau tempatnya yg tdk ia ketahui saat takbiratul ihrom kemudian setelah

selesai dia baru tau jk ada najis. Maka dia wajib mengulang shalatnya menurut qoul

jadid.

Annan nabiya dakholas sholata wana'lahu fi rijlayhi tsumma khola'ahuma, fakhola'an

nasu ni'alahum. Falamma inshorofa qola lahum: lima khola'tum ni'alakum? Qoluu :

lamma ro'aynaka khola'ta khola'na. Faqola innama khola'tuhuma li anna jibrila

akhbaronianna fiha qodzarun

Nabi shalat dan terompahnya dipakai di kakinya. Kemudian (di tengah2 shalat) beliau

melepas terompahnya. Maka smua org melepas sandalnya. Setelah selesai shalat

nabi bertanya kepada mereka, "mengapa kalian melepas sendal kalian?" Mereka

menjawab, "ketika kami melihat panjenengan melepas sandal maka kami juga

melepas sandal kami". Kemudian nabi berkata, "Aku melepas sandalku hanyalah

karena jibril mengabarkan kepadaku bahwa pada sandalku ada kotoran".
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0158. Hukum Menahan Kentut Saat Shalat

Hukum Menahan kentut Makruh, jika hendak melakukan shalat. Apabila dalam

keadaan shalat, menahan kentut hukumnya wajib, karena membatalkan fardlu

hukumnya haram. IMbah Jenggot].

Referensi:

Xa y- : 226 : - 1 j-J -Jual Je!J-us -J :)

(& -as 3 : Ju J: :Juj: : , : :u: :es :G- asa: -) :G

*-j.8:29:4-,- usus-ja-gu4g-a

-js: j: : - ; & 3-1 Si: a-, -e se: usia: , :: 32 s.

8 Ju dig-geui geja Adie (en: Jej: 4:) - 4 : :isse & le:

2 a &2 -a: ; 4: -s: 5 Ag-Siasa :

0159. Bersalaman Setelah Shalat

Bersalaman setelah shalat adalah sesuatu yang dianjurkan dalam Islam karena bisa

menambah eratnya persaudaraan sesama umat Islam. Aktifitas ini sama sekali tidak

merusak shalat seseorang karena dilakukan setelah prosesi shalat selesai dengan

sempurna. Meskipun demikian, banyak orang yang mempertanyakan tentang hukum

bersalaman, perbincangan seputar ini masih terfokus tentang bid'ah tidaknya

bersalaman ba'das sholat. Inilah yang perlu dijelaskan lebih lanjut. Ada beberapa

hadits yang menerangkan tentang bersalaman diantaranya adalah riwayat Abu

Dawud.

9 9- 9:- 9 - 4 Ag- & J;. Ju Ju : 4 : , : , :

e: Si J: u: :

Artinya : Diriwayatkan dari al-Barra dari Azib r.a. Rasulallah s.a.w. bersabda,

"Tidaklah ada dua orang muslim yang saling bertemu kemudian saling bersalaman

kecuali dosa-dosa keduanya diampuni oleh Allah sebelum berpisah." (H.R. Abu

Dawud)

-
2 : *

* - w: Je: - 4 - - - - - 4 : 4 - - 3 : -->

s)- su): &- : --e : 4 9;- se:)

Artinya : Diriwayatkan dari sahabat Yazid bin Aswad bahwa ia shalat subuh bersama

Rasulallah, lalu setelah shalat para jamaah berebut untuk menyalami Nabi, lalu

mereka mengusapkan ke wajahnya masing-masing, dan begitu juga saya menyalami
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tangan Nabi lalu saya usapkan ke wajah saya. (H.R. Bukhari, hadits ke 3360).

: Ju 4 J;-3- *uaji -é : - - Je* 4 ge, esu aleg su Ge.

Artinya dari Qaladah bin Di'amah r.a. berkata : saya berkata kepada Anas bin Malik,

apakah mushafahah itu dilakukan oleh para sahabat Rasul ? Anas menjawab : ya

(benar)

Hadits-hadits di atas adalah menunjuk pada mushafahah secara umum, yang meliputi

baik mushafahah setelah shalat maupun di luar setelah shalat.

Jadi pada intinya mushafahah itu benar-benar disyariatkan baik setelah shalat maupun

dalam waktu-waktu yang lainnya. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh hadits di

ataS.

Pendapat para ulama.

1. Imam al-Thahawi.

g: J:ues : - - - g: *uadi -lai

Artinya: Bahwa bersalaman setelah shalat adalah sunah dan begitu juga setiap

berjumpa dengan sesama Muslim.

2. Imam Izzuddin bin AbdisSalam

Beliau berkata :

-uu :ui 3 :

Artinya : (Mushafahah setelah shalat) adalah masuk dalam kategori bid'ah yang

diperbolehkan.

3. Syeikh Abdul Ghanian-Nabilisi

Beliau berkata :

ula: :uaji: ex -> u&s sil

Artinya : Mushafahah setelah shalat masuk dalam keumuman hadits tentang

mushafahah Secara mutlak.

4. Imam Muhyidin an-Nawawi

Beliau berkata :

u: a : S (4 J:): - - 4 J: Su-ui :- ae: x2 x - zui &

C 2013 www.piss-ktb.com



SHALAT | 701

3-d & Assa-si es -;a a;- aib ::: 2.

Artinya : Sesungguhnya mushafahah setelah shalat dan mendoakan saudara muslim

supaya shalatnya diterima oleh Allah, dengan ungkapan (semoga Allah menerima

shalat anda), adalah di dalamnya terdapat kebaikan yang besar dan menambah

kedekatan (antar sesama) dan menjadi sabab eratnya hati dan menampakkan

kesatuan antar sesama umat Islam.]

(Disarikan dari buku Tradisi Amaliah NU dan Dalil-Dalilnya, LTM-PBNU)

Sumber: http://www.nu.or.id/page.php?lang=id&menu=news_view&neWS_id=27882

6.24 0167. Menambah Sayyidina Dalam Syahadat Shalat

PERTANYAAN :

Ulian Febriansyah

Ana mau tanya, seperti kita ketahui kita disunnahkan menambah kata "sayyidina"

pada Shalawat ibrahimiyyah, apakah kita juga disunnahkan menambahkan kata

"Sayyidana" pada Syahadat rasul sebelum kata muhammadar rasulullah ketika tahiyat

mohon pencerahan dan penjelasannya.

JAWABAN :

Masaji Antoro

Menurut Imam Kurdi, Ibnu Hajar, AzZiyaadi Imam Halaby (dari kalangan Syafiiyah)

lebih utama menambahkan lafadz “SAYY|DINAA" Sebelum lafadz MUHAMMAD

•S- :2- 8- -8 As-J-a: 98 sau-I : 8 4 J- - - 4, ..

Jau

Yang lebih utama menambahkan lafadz sayyidinaa saat kalimat “Wa Anna

Muhammadar Rosuulullah" karena yang lebih utama menjaga etika pada Rosulullah

shallallaahu 'Alaihi wa sallam, sedang hadits yang berbunyi “Janganlah kalian

menyebut kata sayyid untukku saat sholat" adalah hadits batal. l'aanah at-Thoolibiin

I/169].

S; let - 8 x &M -A J-A:- 4: 45 - as Jul : ; saw, Sue

: Aua 46 su S; es - -ali S: A -u ule -><s - - - Jl.ul Ss Aa, u'e ->

-a: sau; 4.94 Ju u5 -: ; Sl - useu-l ra: ;-4u :/ su J-u! 3: gul : - -aa:

:J -MJ: A - jau, S: ->,- es: - S3 - G ->au ex : --es: ku
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6.25

J3 : 4 Sl 4 : ei - - 4 u: S - S: e. J: slu S: ul° : - 32°3 -a. S; la:

AS Jual -S As- & & Jasi - J : le &al ua - J. U- 32u, S: , :

*u-Ji Guju Jeu 59.al J9- ) --> ul: 3>u:

Redaksi kitab alBarmawy "Tidak boleh mengganti kalimat-kalimat yang terdapat pada

bacaan tasyahhud seperti mengganti lafadz annabiy, Allah, Muhammad, Arrosuul,

arrohmat, albarokah, lafadz asyhadu diganti alamu, dhomir yang terdapat pada

'alainaa diganti isim dhohir dll.

Juga tidak boleh mengganti huruf-huruf yang terdapat pada bacaan tasyahhud seperti

huruf kaafnya alaika diganti isim dhohir, alifnya asyhadu diganti dengan nun, huruf ha'

nya wabarokaatuh diganti isim dhohir (namun sebagian ulama memperbolehkannya

dalam hal ini).

Boleh mengganti huruf yanya lafadz annabiy dengan hamzah namun bahaya

menghilangkankan keduanya (ya dan hamzah) kecuali bila Waqof seperti yang

diterangkan oleh az-Ziyaady, bahaya juga menggugurkan tanwin nakirohnya lafadz

salaamun berbeda dengan Imam Ibnu Hajar.

Tidak bahaya mendatangkan tanwin muarrof, menambahi BASMALAH sebelum

taSyahhud (hanya saja makruh), tidak bahaya menambahkan huruf mim pada lafadz

'alaika, huruf yanidaa sebelum lafadz ayyuhaa dan menambahkan WAHDAHUU LAA

SYARIlKA LAHU setelah kalimat an laa ilaaha illallaah karena semuanya ada dalam

keterangan hadits.

Tidak bahaya juga menambahkan lafadz sayyidinaa sebelum lafadz Muhammad, juga

saat membaca sholawat bahkan hukumnya lebih utama karena yang lebih utama

menjaga etika pada Rosulullah shallallaahu 'Alaihi wa sallam, sedang hadits yang

berbunyi "Janganlah kalian menyebut kata sayyid untukku saat sholat" adalah hadits

batal. [Hasyiyah aljamal Ala alminhaj II/335]. Wallaahu Alamu Bis Showaab.

0176. Hikmah Jumlah Rakaat Shalat

PERTANYAAN :

Ganie Bachrur Rosull

Mengapa sholat dzuhur 4 rakaat, sholat ashar 4 rakaat, sholat maghrib 3rakaat, sholat

isya 4 rakaat dan sholat subuh 2 rakaat ?

JAWABAN :

AghitsNy Robby
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Hikmah Subuh 2 roka'at: krn masih ada rasa malas tersebab tidur, hikmah zuhur/asar

4 rkt: krn masih ada semangat diwaktu ini, hikmah maghrib 3 rka'at krn maghrib itu

Witirnya siang, hikmah isya 4 roka'at : krn tambalan kekurangannya malam dr si...ang

soz malam cuma ada 1 fardlu sedangkan siang ada 2 fardlu. Dan Allah telah

malaikat2Nya mempunyai sayap 2-2,3-3 dan 4-4 yg dgn sayap2 itu mereka bs sampai

ke maqom yg tinggi, maka Allah menjadikan manusia sholat dg 2 atau 3 atau 4 roka'at

supaya dgn sholatnya itu manusia pun bisa sampai kpd Allah SWT. ( Hasyiyatul

bajury juz 1:118). Sebagai tambahan lihat suroh Fatir ayat 1.

0181. Menangis Dalam Shalat

PERTANYAAN :

Mazidatul Khoir

Assalamu'alaikum. . . syukron akhii. . . hmm. ada prtanyaan dr ana, mhon shbat

bisa bntu dg jWbn'ny, . . pernah ana Scara ga sadar, pas sholat, air mata anakluar dg

Sndiri’ny, ky org nangis. itu knapa yaa. ?

JAWABAN :

Masaji Antoro

Berikut beberapa pendapat Ulama Madzaahib al-Arba'ah tentang menangis dan

segala jenisnya dalam SHOLAT :

3Sual :: :

12 - 29:3... : : 5 : 392, 4-: : - ;i uji &- 383 ×a ski Si:J s:

g 3,2isi : : isu, J& : 5 : a-: S : 4 si: : - oses -u

A-. Sesi-s : 4 - J: - a J&: se4 - - & :

43 J:Uu

1) | ski 3 J:J jjis }})

Je 96° ui &ei& &, & Aige osis - J-a: a Si -3 e :

ssu; 2: &# 3: S : - ;-9: : - ; & wa- si : - ; & &

2) Jae-i; Sui: Ji: \&s: :e) -

9s: : es-9 & Siul: : exa & Siu 92 : Si: as :ui -si J--s

ú,: 95ai :-a: ; w: : kie Su u: : 36 : ; . Sual Ja: S : -;- 9: :Ki•2
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3°9 u: ;:

A & 31 : ai:ax! 36:19- 5%al Ja: : ,: 363° : -;a : 365 di:• *

:

3) Jeis: A : * 31 : Ja: , :: 4 Su 9:).

(1) Ju-Ji ( -\e> -> -je 2.557 / 1 ) 232 x 4-> " . . . ;;; J. J.Ju la: Jè ": -->

(3 / 13 :yeal :Jl P.).

(2) su2 - 2.282 : 281 / 1 Ail 2:8; &,-J 3,12 - 156 . 155 / 1 ju-Ji : .

(3) jal: : Pue y2 325 / 1 :J J-le as : Jal° -as- Je :ual le : :u

33 / 2 Jal-J -al; ; . 63 / 1 J.15') .

3

&is: : :4 si: : , : ; -au 963 -3 e: Si: : es ua

1) J 814 - :9se Ja: : : ; J. ia ja uju si : - - 3: 3:)
4

< 1 : • *.4 ... . . 2 21. ... : -i, 12 - : : 2 si. ... . . . t. - ai

u. 2:3 : 59ual Ja: : 98,- & : 31 :eoS &3 e 59ual sk! 3: :u:J Je à

• : 4, 12 > : A . . . , 2 si. ... . . . . 2 > 4 A :

:2oS Jaui es :S ->; 3: :KJ 36313 - :u: :

< , °

2): exalu : 36 : :: S; iau : u95 - S : 5 Ja: S).

3
6 : t - a : 1 - a • .f si : . . . . :fa si 2 : ... . . . . ... : . . . . . . ...

: óoS : Ja: : 5%al : : 3i : 356 3i su: 3 9é;- Ju: | Aji L: \e

Je 4-4-:: J: 4 su: Je : : S : :'.& : } us -ia.: Sl; &ia 3. : : 4 ,SJ e:

:: e-91 & 2 si 4: 4 968 - 9 : - Ju &iégai

3). Sé Sl; u-alis)

(1) Kil y- 2.284 / 1 :J : -J e :-J :u-.

(3) 371 : 370/1 2,4 .

MENANGIS SAAT SHOLAT
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KALANGAN HANAFIYYAH BERPENDAPAT : Bila sebab tangisannya kepedihan dan

musibah batal sholatnya karena tangisan dianggap pembicaraan manusia, bila

sebabnya ingat surga dan neraka tidak membatalkan sholat karena berarti

menunjukkan tambahnya khusyu’ yang menjadi tujuan dalam sholat, tangisan seperti

ini menduduki makna tasbih dan doa. Menurut Abu Yusuf perincian di atas bila suara

isak tersebut lebih dari dua huruf atau berupa dua huruf yang asal, sedang bila terdiri

dari dua huruf tambahan atau salah satunya huruf asal dan lainnya huruf tambahan

maka tidak membatalkan sholat baik tangisannya karena kepedihan atau mengingat

akhirat. Yang dimaksud huruf tambahan adalah huruf-huruf yang terkumpul dalam

lafadz“AMAANUNWATASHIILUN”. (Tabyiin alhaqaaiq I/155, Fath alQadiir I/281-282

).

KESIMPULAN DI KALANGAN MALIKIYYAH : Tangisan dalam sholat adakalanya

berupa suara adakalanya tidak, Tangisan tanpa suara tidak membatalkan sholat, baik

tangisan yang tidak mampu ia kendalikan seperti dirinya dikuasai oleh kekhusyuan

atau musibah atau tangisan yang mampu ia kendalikan selagi tidak banyak. Tangisan

yang bersuara bila mampu ia kendalikan membatalkan sholat baik karena khusyu atau

musibah sedang yang tidak mampu ia kendalikan bila karena rasa khusyu’ meskipun

banyak tidak membatalkan, bila bukan karena rasa khusyu’ membatalkan. (Hasyiyah

as-Syaikh ‘alii al-‘Adawy ala Mukhtashor Kholil I/325, Jawaahir al-ikliil I/63, Mawaahib

aljalil II/33). Sedang menurut adDasuuQy tangisan dengan suara karena musibah/

kepedihan atau karena kekhusyuan bila tanpa ia kendalikan hukumnya seperti halnya

berbicara saat sholat dalam arti dibedakan hukumnya antara kesengajaan dan

tidaknya, bila sengaja membatalkan sedikit ataupun banyak, sedang bila lalai/tanpa

sengaja juga membatalkan bila tangisannya banyak dan disunahkan sujud bila sedikit.

(Hasyiyah adDasuuqy alaa Syarh alkabiir I/284).

KALANGAN SYAFI'IYYAH BERPENDAPAT : Tangisan dalam sholat menurut

pendapat yang shahih bila sampai keluar dua huruf dalam tangisannya membatalkan

sholat karena adanya hal yang menafikan sholat walau tangisan takut akan akhirat

sekalipun, sedang menurut Muqaabil pendapat yang shahih tidak membatalkan karena

tangisan tidak tergolong pembicaraan serta tidak dapat difahami, tangisan hanyalah

serupa dengan suara murni. ( Nihayah almuhtaaaj II/34, Hasyiyah Qolyubi I/187,

MughnialMuhtaajI/195).

KALANGAN HANABILAH BERPENDAPAT : Mereka berpendapat bila tampak dua

huruf dari tangisan, aduhan ketakutan atau rintihan dalam sholat tidak membatalkan

karena dihukumi sebagaimana dzikiran. Ada pendapat “hal itu bila menguasainya/tidak

terkendali, bila mampu dikendalikan membatalkan seperti bila tangisannya tidak

karena ketakutan (akhirat) karena berarti ia mengejek dalam sholatnya dan artinya

dirinya mengerjakan pembicaraan. Imam ahmad berkata dalam masalah rintihan “Bila

menguasainya/tidak terkendali, aku membencinya, sedang bila dapat terkendali aku

tidak membencinya. ( al-Furuu’ I/370-371 ). [ al-Mausuu’ah alFiqhiyyah VIII/181 ].
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Wallaahu Alamu bis Showaab

6.27 0185. Ulasan Terbukanya Aurat Secara Tiba-Tiba Saat Shalat

PERTANYAAN :

Mansyur Elzaztrow

Karena waktu Njahitin celana Wan Abud kekurangan bahan, maka ketika Shalat pas

waktu sujud...terjadilah malapetaka,.kreekk.kreekk. Celana bagian pantatnya

sobek...... Terus bagaimanakah Shalatnya.?

JAWABAN :

Masaji Antoro

BERIKUT ULASAN TERBUKANYA AURAT SECARA TIBA-TIBA MENURUT

MADZHAB ARBA'AH

49- Ja: Ju-Ji 3,- - - 3° 9 -Ju se. Las 3,5° --S 9 se: ); ->u:

J-: :S SS; 8,-a: - -ua ou, Ju si - 9b su-l sus uu-J: :u ue

4)* -- ...* - 3,- & 4 ,sal ->u:S).

ial.J 3,5 ->u:Su ula 39-a, Ja: :Jul Jés.

•g 4-2 × 35% sisi y- - - 39-a' - 3,5-) suasi - -aal &9 --S 31 :-J Jés

Ju-J J -- 4-a: Jus.

(4) 580/1:J 188/1:u-J. A.....

TERBUKANYA AURAT SECARA TIBA-TIBA

Bila aurat orang yang sholat terbuka secara tiba-tiba dengan tanpa kesengajaan

karena angin misalnya, kemudian ia tutupi seketika, sholatnya tidak batal menurut

Syafi'iyyah dan Hanabilah. Bila terbukanya di sengaja atau memakan waktu lama

batal sholatnya sebab sembrononya dan sholat dengan terbuka aurat dalam waktu

lama adalah hal yang buruk sementara memungkinkan baginya untuk

menghindarinya, maka tiada ampunan baginya. ( Mughni al-Muhtaaj /188, alMughni

I/580).

Menurut kalangan Malikiyah terbukanya aurat mughallazhoh (aurat berat-jalan depan
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dan belakang-pen.) membatalkan sholat secara mutlak (di sengaja atau tidak).

Menurut kalangan Hanafiyyah bila terbukanya aurat tanpa kesengajaan seukuran

seperempat anggauta auratnya sholat mengakibatkan batal sholat, itu bila terjadinya

berlangsung selama ukuran waktu mengerjakan satu rukun sholat. Bila ada unsur

kesengajaan batal seketika. [Fiqh al-Islaam wa Adillatuh I/653].

4 Ja: S ,- 9s 9° -a: , , ,sal & : --S 3 : Blé u:u-J) : - als & - S:

J-e Qs- JeJ u,- gs 33-3 : si: ; us'',: 98 ol: ->u:SS -5 Jue &B 59-al

ula Ja: é; -a: : 9 wi -lla , si-s Ju JB Ja: :

Le V : 444-J uels-us Jl. Jill as al-J 3,34 - -aal &9 --S 3l : ;u :

ui 59.a) --> 4: --e, 3-9 - Jts A. J.e 9. 53 sisi yai 59-ali suji J- 5i, J's Jr., , J:

ls ui 5 sisi Jsi eus e-5 Jus 3' ula. Ju-Ji -: 4 use & Jsi si J3 -A-S &

usuia :* 59.al J>J J- -aal &9 --S

u:usi : ;u-J as- b:- 4>> l° ula 4 Ja. 59-ali al-J ,sal ->u:S 9 : ;u :Jul

>&-l Je Lui 59-a) --> -la.

Al-Fiqh Alaa Madzaahib al-Arbaah I/196

3 -se uai 45 & 2, -! & Ju-Ji ussei el 49.2 -ua -e gi-ses 3,4 ->u: ul:

Ja: 9 -, Gessee -u! & si 5) J- 3 JS3 Ja: 9 Ju-J -é -, si-sel -

Kifaayah al-Akhyaar I/120

Catatan :

* Untuk menutupi aurat yang terbuka saat sholat boleh menggunakan apa saja hingga

tangannya sendiri asalkan tidak sampai membuat gerakan yang dapat membatalkan

sholat (tiga kali secara terus menerus) Syafi'iyyah.

* Bila terbukanya saat duduk, dianggap cukup tertutupnya aurat oleh tanah/alas sholat.

Dianggap cukup memakai benda yang mampu menutup aurat dalam sholat walaupun

masih menampakkan lekuk tubuhnya hanya saja bagi laki-laki hukumnya Khilaaf aula

(tabu), bagi wanita dan banci hukumnya makruh. [laanah at-Thoolibiin I/113].

1. Kewajiban menutup aurat dalam sholatitu MINALAA WA JAWAANIB dari sisi atas

dan seputarnya -kanan, kiri, depan dan belakang' tidak dari sisi bawah sehingga bila

terlihat dari bawah semisal sholat ditempat tinggi (dan tanpa pengaman) atau terlihat

saat sujudnya tidak masalah
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6.28

( ,a J- AA - 9s ol°4 -3, & si (Ji-S & S 4:

J- us ra: S u4& 923- J- -3, si

laanah at-ThOOlibiin I/113

2. Ini masalah SATRAL-AURAT FIASSHOLAAT menutup aurat dalam sholat.,

Kalau di luar sholat terlihatnya lekuk tubuh meskipun sudah tertutup rapat tidak

dikatakan menutup aurat, berarti pakaian PRESS BODY tidak termasuk menutup

aurat, tapi termasuk pakaian yang membahagiakan lawan jenis,,, Hehehe

-ee-M -- Jes-as : -) •3 --a: ) - si ul 4:

( : Jal-5 sua: , - au 4,4 °, AS si ( sua-S - :- :&s 4:

us : :Jl 5,- ul J-, si 's' ->> & 4:

Bolongan pakaian kain dsb di seputar aurat pasti terlihat warna kulit bila ditilik dari

lubang pakaian tersebut.. maka harus bagaimanakah ? Asalkan tidak kelihatan dalam

ukuran MAJLISATTAKHOTTHUB jarak biasa dalam berbincang' tidak masalah Kang,

meskipun bila diperhatikan seksama atau dipandang dari jarak lebih dekat memang

bolong.

4: , ul Jau 3 - 06; -ku-, -- & Ji ra: ; J. Jé -eu-l -- 4:

-a: S 4,-. J; -1,2) - Jl.a-0 -,: 3>u) & .

Hasyiyah I'aanah at-Thoolibiin I/134

0193. HUKUM MENGAKHIRKAN SHOLAT ISYA

PERTANYAAN :

Taufieq Tennand

Assalamualaikum. mau tanya kpd Admin: ada yg bilang bahwa sholat isya itu lebih

baik dilaksanakan di akhir Waktu. Adakah ini berSumber dari Nabi ? Mohon

penjelasan... terimakasih.

JAWABAN :

Masaji Antoro

Waalaikumsalam wr Wb, dalam Al-Mausuu'ah Al-Fiqhiyyah XXVII/317 dijelaskan :

su: 59.2 :ü :
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a i 2 a 2i o 2 %

21 - ed - sui 3,4 - e sº

e s; º egº Jº (1) gli elºgi-sei - sig - ea ce Jº si lei,

A e º se, (2) º, se e se si sia se si tº i 3- e -,

bº; i 4; S ai Le 3 i SiS, cº gedi e iº stesi ai-- º 4 e -

3) a 3 gºs º la io

s - , 21 s a a a a . i fa - e - a iº -i -- a

4) sale e si ed è al si suºlº suº -i e - sed as ºs)

a 4

si; Ji e ase 3; e, a sei e is i sessi, si ſa, º si sui –ss,

Se i

1 e e 2 a g i”. 2 a fa x s . t ; si e ti - a o fa . 2° a º t- 3. -; a o 2

º - è º 4 º set e 3- Si gºl e lº sº - : Si (1) ºssi- º

gas; (2) ed a Sºlº se si si sºggi i 33 ssº e, se lº Jº S si

(1) e S allº 40 / 3 a -1, 126 / 1 zu-Jº e 124 / 1 slal, 246 / 1 ceste cºl

393 / 1 al 3 .

(2) 84 / 1 ag .

(3) e-) sºlº - "siasi Jº - gl suº brº; oi 4, S e Ae si oi Sy": --

e - , ( led e 226 / 1 - calci ) -u cal, ( al -5S ,lº e 312 - 310 / 1 si, il

J- - - - - ---- - - - - - - sº Jºs - e º se - a º al

(2 / 250 ( e, di cºus - e 146 / 1 ) ) e li º sedi lº –yi asl ( - e

(ssº ºl, e-e: elº a (J-0 - a l .

(4) 246 / 1 e ute al

(1) 180 / 1 - U - - -Si z, J.

(2) 197 / 1 goal st,il

(3) 57 / 3 sell a -1, 126 e 125 / 1 zu-Jº a
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6.29

MENGAKHIRKAN SHOLAT ISYA’

Mayoritas Ulama Fuqoha (ahli fiqh) yang terdiri dari kalangan Hanafiyyah, Hanabilah,

dan satu pendapat dari Syafiiyah (pada qaul jadiid) mengakhirkan sholat isya hingga

sepertiga malam hukumnya disunahkan, berkata Az-Zaila’ii banyak hadits

menerangkan tentang kesunahannya, ini adalah pendapat paling dominannya ahli ilmu

dari para shahabat dan tabi’iin, diantara hadits yang menunjukkannya adalah sabda

Nabi Muhammad shallallaahu ‘alaihi wa sallam riwayat Abu Hurairoh ra. : “Andaikan

aku tidak menghawatirkan memberi kesulitan pada umatku niscaya aku perintahkan

pada mereka untuk mengakhirkan sholat isya hngga sepertiga malam atau separuh

malam”. (HRTurmudzi I/310-312, Ibnu Maajah I/226, Ahmad Bin Hanbal II/250, Hakim

dalam mustadaroknya I/146).

Kalangan Hanafiyyah memberi batasan kesunahan mengakhirkan sholat isya diatas

pada saat musim dingin sedang saat musim panas justru disunahkan mengawalkan

sholat isya’. (Ibnu ‘Abidiin I/146).

Kalangan malikiyyah memilih yang lebih utama bagi orang yang sholat sendirian atau

berjamah bersama orang-orang yang tidak bisa dinanti kedatangannya mengawalkan

sholat walaupun itu sholat isya setelah yakin masuk waktunya. (Syarh alKabiir maa

Hasyiyah ad-daasuqi I/180).

Dan tidak dianjurkan mengakhirkan sholat isya hingga sepertiga malam terakhir

kecuali bagi orang yang memiliki kesibukan penting, seperti menjalankan

pekerjaannya, atau karena ada udzur (halangan) seperti sakit dll. Hanya saja menurut

mereka (kalangan malikiyyah) dianjurkan mengakhirkan sholat isya dalam tempo

waktu sedikit guna mengumpulkan orang yang hendak jamaah. (AlFawaakih ad

Dawaany I/197).

Keutamaan menjalankan sholat di awal waktu meskipun sholat isya ini juga

merupakan pendapat syafi’iyyah pada Qaul lainnya (qaul qadiim), an-Nawaawy

berkata “Yang lebih utama dari dua qaul (pendapat syafi'i ini) menurut kalangan

syafiiyah adalah mengerjakan sholat isya di awal waktu hanya saja keutamaan

mengakhirkan isya memang memiliki dalil yang kuat. (Mughni alMuhtaaj I/125, 126

dan alMajmu lian-Nawaawy III/57). Wallahu A’lamu Bis Showaab..

0202. BOLEHKAH SHOLAT DENGAN BERCELANA KETAT ?

PERTANYAAN :

Ganjar Aja Setiawan

Assalaamu 'alaikum.Dewasa ini khususnya gaya hidup kalangan anak muda

marak memakai celana ketat lantaran meniru salah satu anak band papan atas
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6.30

negeri ini.. persoalannya adalah bolehkah celana spti ini digunakan utk sholat?

JAWABAN :

El Dimasqy

Sahabatku... sholat adalah waktu dimana kita menghadapkan jasad dan hati kehadirat

Alloh swt, jikalah kita menghadap pak Presiden menyempatkan diri tuk memakai

pakaian yang paling rapi... pastilah lebih baik.kalau menghadap Alloh Swt dengan hati

dan pakaian yang menutup aurat dan memiliki nilai kesopanan tertinggi...*senyum

Wahyu G- E

Betul shalat seperti itu ya su'ul adab = adab yang tidak baik/tidak sopan

mengenakannya utk sholat.

Gozin Mahabah Basalamah

Sholatnya sah, tapi su'ul adab alias kurang sopan.

Masaji Antoro

Waalaikumsalam Wr Wb. Dianggap cukup memakai benda yang mampu

menutup aurat dalam sholat walaupun masih menampakkan lekuk tubuhnya

hanya saja bagi laki-laki hukumnya Khilaaf aula (tabu), bagi wanita dan banci

hukumnya makruh. [laanah at-Thoolibiin /113].

( : Jal-5 sua: , - au 4,4 °, AS si ( sua-S - :- :&s 4:

us : :Jl 5,- ul J-, si 's' ->> & 4:

0219. SALAH PENGUCAPAN RUKUN QOULIY DALAM SHOLAT

PERTANYAAN :

Husin Ba'bud

Assalamu 'alaikum. Apakah mempengaruhi keabsahan sholat bila musholli dalam

membaca taSyahhud-nya berubah pengucapan salah satu huruf terganti huruf yang

lain ?

JAWABAN :

Masaji Antoro

Waalaikum salam. Ketentuan hukum dalam kasus diatas tergantung huruf yang
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diganti, bila termasuk hal yang tidak boleh diganti maka batal, bila ada ajarannya

maka boleh [tidak menjadikan batal sholatnya...penyunting ].

*S: A : --A J-A:- 4: 45 - als Jul : ; saw, Sue

su S; es Aé-si -Ji S: A -u u'e - S4. ->,- Jl.ul S. Aua u'e - S3 olet

- ) : S1 - useu-l ra: ;-9u :J su J-u! 3: gul : - -aa: : ,ada 4:

9: -a: S: - - 4.9-U 9- S.J ex- : eu-l -as sau; 4.94 Jé u:

J: al-' u \; ul : - sau; - S3 as : J -MJ 4 - 2u S ->,

- J. v-ssu; ; , u: * 4 Sl 4 : 9 - - 4 u, S - S; el

S -- ul, 32u: , S, Jual ->S As- & & Jasi - J : le &al ua

Jau-Ji 3uju Joué 59ual J-j3

Redaksi kitab alBarmawy "Tidak boleh mengganti kalimat-kalimat yang

terdapat pada bacaan tasyahhud seperti mengganti lafadzannabiy, Allah,

Muhammad, Arrosuul, arrohmat, albarokah, lafadz asyhadu diganti alamu,

dhomir yang terdapat pada 'alainaa diganti isim dhohir dll.

Juga tidak boleh mengganti huruf-huruf yang terdapat pada bacaan

taSyahhud seperti huruf kaafnya alaika diganti isim dhohir, alifnya asyhadu

diganti dengan nun, huruf ha nya wabarokaatuh diganti isim dhohir (namun

sebagian ulama memperbolehkannya dalam hal ini).

Boleh mengganti huruf ya'nya lafadz annabiy dengan hamzah namun

bahaya menghilangkankan keduanya (ya dan hamzah) kecuali bila Waqof

Seperti yang diterangkan oleh az-Ziyaady, bahaya juga menggugurkan

tanwin nakirohnya lafadz salaamun berbeda dengan Imam Ibnu Hajar.

Tidak bahaya mendatangkan tanwin muarrof, menambahi BASMALAH

sebelum tasyahhud (hanya saja makruh), tidak bahaya menambahkan

huruf mim pada lafadz 'alaika, huruf yanidaa' sebelum lafadz ayyuhaa dan

menambahkan WAHDAHUU LAA SYAR||KA LAHU Setelah kalimat an laa

ilaaha illlallaah karena semuanya ada dalam keterangan hadits.

Tidak bahaya juga menambahkan lafadz sayyidinaa sebelum lafadz

Muhammad, juga saat membaca sholawat bahkan hukumnya lebih utama

karena yang lebih utama menjaga etika pada Rosulullah shallallaahu 'Alaihi

wa sallam, sedang hadits yang berbunyi "Janganlah kalian menyebut kata

sayyid untukku saat sholat" adalah hadits batal. Hasyiyah aljamal Ala

alminhaj II/335]. Wallaahu Alamu Bis Showaab.

• Husin Ba'bud >> kang masaji .. apabila terjadi salah makhroj(terganti

dengan huruf lain terhadap ) salah satu huruf saja .. misalkan dalam
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lafazh "toyyibaatu lillah" huruftho-nya (terganti huruf ta) itu bagaimana

yakang ?

• Ritno Rezpector >> Jadi kalau di pandang dari segi "pemikiran

manusia" ( maka seakan ) Sholat orang awam tidak ada yang sah ya

tadz?

• Masaji Antoro >> Kang Husin Ba'bud + Kang Ritno Rezpector -

Yang membatalkan sholat (menurut pendapat yang paling shahih) bila

penggantian huruf dalam rukun-rukun Qouly ( takbir, fatehah dan

tahiyyat) adalah saat terjadi unsur kesengajaan dan dia mengetahuinya

kalau itu tidak boleh... Dalam kasus Kakang berdua tidak membatalkan

sholat karena salah makhroj berarti tidak disengaja, sholat orang awam

berarti dia tidak tahu...... W

J ->>J: :-J : - Jl: , -les J.u9 - - - - -a, v -, -! 2:

>> -l,° : si G-U : - ; -1 -J r:

Hawaasyi assyarwaani II/36

(J: Ju J.J : 060° : é;- J-ui 3 ( -> ) &e) & -ju -- ( :

E.U. Ji Ji-l si su ->J su-Jius 4 : S -S -a: si - - Jl.S

J. JxJu-Jé -J : 9 Jus •l° 49.2 -lla -,-lu --> -l & Jus S2 u!;

&:/J -!>al Je w- J 9 A.S ua jel, Ja: J. 49.2 Ja: , -Jw.

Ja. -13-al Je 3)-Ji: •lal: - & JL.) Jl Jú - -aa: Aix-2 -lla ...au- 3:

: -se: ex-Jws - A - 9; ula 9.au

Nihaayah az-Zain /61

NB : Yang menjadi perdebatan diantara ulama adalah saat penggantian

tersebut pada huruf-huruf yang tidak merubah makna seperti merubah

Ya' nya lafadz al 'aalamin dengan wau menjadi al 'aalimuun dengan

kesengajaan dan pengetahuan (tidak bodoh) mayoritas ulama

menyatakan yang batal bacaannya dan harus segera diulangi dan

sebagian ulama menyatakan sholatnya batal.

• Aldy Maula >> Bagaimana klo saking kulinonya ngucap ngaalamin ato

Mukammad misalnya,...?

• Masaji Antoro >> Sama seperti hukum dua pertanyaan di atas "kalau

dia tahu dan sengaja batal sholatnya". Contoh dalam ibarah no 2 di atas
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6.31

6.32

seperti mengganti CHA' nya lafadz ALCHAMDU dengan HA menjadi

ALHAMDU mengganti DZAL nya lafadz ALLADZIINA dengan ZA'

menjadi ALLAZIINA, maka batal sholatnya.

0226. Dzikir sewaktu hendak i'tidal

PERTANYAAN :

Ani Fah

Setiap melakukan gerakan dalam sholat slalu dimulai dg takbir dan begitupun setelah

hendak beralih satu posisi ke posisi dalam sholat tapi mengapa ketika bangun dari

ruku' hendaknya membaca sami'allahu liman chamidah?

JAWABAN :

Ahmada Hanafiy

Adapun hikmah disyari'atkannya membaca"sami'allohu liman hamidah" ketika bangun

dr ruku' adlh sahabat Abu Bakar RA tidak pernah ketinggalan solat berjama'ah sama

sekali bersama Rosululloh SAW. Pd suatu hari tibalah wktashar & dia (Abu Bakar RA)

menyangka bahwa dirinya tertinggal berjamaah shingga membuat dirinya susah &

gelisah karenanya. Beliau berjalan cepat-cepat karena pada waktu itu belum ada

larangan berjalan cepat menuju sholat, setelah masuk masjid tenyata Rosululloh

sedang bertakbir menuju untuk ruku', & bersukurlah ia sambil berucap "alhamdulillah"

dan ia b'takbir di blkng Rosululloh SAW, kmudian turunlh malaikt Jibril as (sdngkan

Rosululloh dlm k'adaan ruku'), lantas Jibril berkata, "Wahai Muhammad smg Alloh

mnerima pujiannya orang yang memuji, ucapkanlah Muhammad, "sami'allohu liman

hamidah" Lantas Rosululloh mengucapkannya ketika bangun dari ruku'. Sebelum

peristiwa tsb bacaan yg dibaca Rosululloh ketika bangun dari ruku' adalah takbir.

(Hasyiyah Sarqowi I/206).

0265. TATA CARA QODHO SHOLAT FARDHU

PERTANYAAN :

Muhammad Toyyib

Bagai mana cara mengqodo' shalat FARDHU yang tidak diketahui JUMLAH bilangan

YANG TIDAK DITUNAIKANNYAnya DI MASA LALU ?

JAWABAN :

Ghufron Bkl
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Menurut Qodli Husain,imam Ibnu Hajar dan imam Romli wajib mengqodko'slat yg td

yaqin d kerjakan sdangkan mnurut imam Nawawi dn imam QOffal Wjib mngq00lo' slat

yg yqin d tinggalkan. [ Bughyah hlm 38 dn Al Bujairimi Ala Al Khotib jz 1 hlm 387 jg

dlm ktb Quyuby jz 1 hlm 118].

Masaji Antoro

Cara mengdadha shalat yang tidak diketahui jumlahnya menurut Malikiyyah,

Syafi'iyyah dan hanabilah yaitu dengan mengqadha sejumlah shalat hingga ia yakin

telah terbebas dari semua shalat yang pernah ia tinggalkan, sedang menurut

Hanafiyyah tidak perlu yakin asal ia telah punya dugaan bahwa sholat yang pernah ia

tinggalkan telah ia qadha' maka sudah cukup.

:Jul Jés Alu-Jl: :u:J .ue 4-5 ss!, J: - ra: Jī ale - us--> s,- ) -3° 4'e -

* 5s, 4 Je -la. Ji :& : :-Ji:

Al-Fiqh alaa Madzaahib al-Arba'ah I/763

sa; 3: :-gai. Si: - 4 :* 4 : - ; & Si Glasi : -->

* 3: is: - : 354& 39 : ; ;t J-si 1:- -a: : 3 :

1) :)

(1) ->us3 : 127 / 1 :u-Ji : 50 2: :1:1: : 243 e :94 A, Jessua-la

261 / 1 euji.

alMausuu'ah alFiqhiyyah XVI/24

Jes,4 × 4-3 s!, J: - ra: Qi le - ; (3) u:u-Ji: :ul: :Jul Jés

(3) 305 / 1 eudi ->us.127 / 1 :u-J : 72 2 : 9:1:1.

AIFiqh al-Islaam II/313

Cara menggodho'nya bagamana...? Caranya seperti keterangan di atas:

1. Menggadha sholat yang ia yakin ia tinggalkan

2. Menggadha dengan sejumlah shalat hingga ia yakin telah terbebas dari semua

shalat yang pernah ia tinggalkan.

Dan ia wajib menggunakan semua waktunya untuk qadha kecuali di waktu-waktu yang

ia juga berkewajiban menuanaikan tanggungannya seperti mencari nafkah, hal itu bila

sholat yang ia tinggalkan bukan karena udzur.
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6.33

Waktunya qodho kapan...? Apakah Gobla au ba'da sholat fardhu,...? Sunah QABLA

sholat fardhu (yang ditunaikan dalam waktunya) bila memenuhi ketentuan dibawah

ini:

J- - J S- : - - - 9 A -- -- seju -, - : (1) :u Jé:

ek, ke-3,-- - au -, -si -> s, za, 3-l es - - 4.

a, J: -;au su 9: ei. Juli -3, & & 2,2 e- 3-2-1 -, - Si. J:

3,2u-J :

(1) 54 / 1 :-le-J .u- us 127 / 1 :u-Ji :.

Berkata kalangangan Syafiiyyah “meruntutkan sholat yang telah lewat (yang wajib

diqadha) hukumnya sunat (diurutkan seperti shubuh, dhuhur, ashar, magrib dan isyak)

sunat juga mendahulukan sholat yang telah lewat atas sholat yang hadir (sholat

dimasa sekarang) yang tidak dikhawatirkan terjadi keluar waktunya karena mengikuti

perbuatan nabi Muhammad saat perang khondaq dan agar keluar dari perbedaaan

ulama yang mewajibkannya.

Mengurutkan sholat yang digadha dan mendahulukannya pada sholat yang hadir bila

memenuhi dua syarat:

1. Tidak dikhawatirkan terjadi keluar waktunya hingga tidak bisa menemukan satu

rokaat sholat dalam waktunya

2. Bila sholat yang diqadha ia ingat

0266. SHOLAT SUNNAH VS SHOLAT QODHO

PERTANYAAN :

Muhammad Toyyib

Assalamu alaikum... apa hukumnya orang shalat sunnah tapi masih punya hutang

shalat wajib seperti contoh, orang tidak pernah shalat masuk kepesantren, maksudnya

bertobat segala yg ada di pesantren dia ikuti termasuk shalat sunnah di kerjakan

semua, nah bagai mana hukumnya? Sedang dia masih punya tanggungan wajib,

mohon pencerahannya... Soalnya di kampungku orang gak pernah shalat bisa ikut

shalattaraweh kalau bulan puasa apa lagi shalat aidulfitri...

JAWABAN :

Fiq Khachu Jumfunk

Kalo boleh ikut komentar menurut guru saya di muara teweh sharusnya wajib

memberikan semua waktunya hanya buat sholat wajib, bisa dilihat dalam 'anatut
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tholibin dlm bab sholat he he. Jadi kalau dia masih punya tanggungan wajib, tidak

boleh mengerjakan shalat sunnah...

Masaji Antoro

Wa'alaikum salam.... Bila saat meninggalkan sholat fardhunya dahulu karena udzur

(alasan yang dterima agama) maka SAH dan tidak haram sholat sunatnya, tetapi bila

eaat meninggalkan sholat fardhunya dahulu tanpa adanya udzur maka haram baginya

mengerjakan SHOLAT SUNAH namun sah sholat sunahnya menurut Ibn Hajar, tetapi

menurut Imam Zarkasy sholat sunahnya juga tidak SAH.

( D3 suaâl 4-jl y-e 94 - Jl u3rs ( -u: ) , c. ( )>u:

*- :u- Lev suau -,- - - 4, di sa, sul, Jw 4 - - ---Je

e,- 4: 4:) ulus Ju-s & - e: A - 9 u4 & 32u: al Ale a;- 4: 4 - S u:

J.:; ex- 4-2 & si ( al Ale.

Dan diwajibkan kepada orang yang telah disebutkan (Muslim yang mukallaf lagi yang

suci) untuk mengqadhakan shalat yang tertinggal. Jika meninggalkan shalat tanpa

keuzuran (alasan yang diterima oleh agama) maka diwajibkan kepadanya untuk

menggadhanya dengan segera. Syaikhuna Ahmad bin Hajar rahimahullah berkata :

“Secara dhahir bahwa wajib terhadap seseorang yang meninggalkan shalat tanpa uzur

menggunakan seluruh waktu mengqadha shalatnya selain waktu yang wajib untuk

memenuhi kebutuhannya dan haram terhadapnya mengerjakan shalat sunat". (Haram

terhadapnya mengerjakan shalat sunat) namun sholatnya menurut Ibn Hajar sah

berbeda menurut pendapat az-Zarkasy. Disunatkan menyegerakan qadha jika

tertinggal shalatnya karena ada uzur seperti tidur yang tidak disengaja dan juga lupa.

[|'aanah at-Thoolibiin /32].

NB : Tidur yang disengaja maksudnya tidur saat waktu shalat telah tiba atau hampir

tiba dan ia yakin atau ragu tidak akan terbangun untuk melakukan shalat. Jika ia tidur

bukan dalam waktu shalat dan tidak terbangun hingga lewat waktu shalat, maka

dikatakan tidur yang tidak disengaja.

'UDZRUSSHOLAAT| ANNAUMU WAN N|SYAANU

"udzur sholat yang ditoleransi oleh syara' adalah karena tidur (yang tidak sembrono)

dan karena lupa"

Hakam Trunojoyo ElChudrie >kriteria udzur tsb bgm kang?

Masaji Antoro Maksudnya pripun to kang ??

Contoh :
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>> Misalkan orang yang lupa kalau dirinya belum sholat, ingatnya saat waktu sholat

telah habis, maka termasuk udzur...

>> Pagi ini pukul 00.33 WIB berangkat tidur padahal biasanya dia juga bangun saat

sholat shubuh (maklum tidurnya dibawah bedug), ngga tahunya dia bangun pukul

07.00 WIB Saat Waktu Shubuh telah lewat, maka termasuk udzur.

Hakam Trunojoyo ElChudrie > kriterianaum wanisyan itu spt apa? Ngoten kang.

Masaji Antoro> Yang tidak disengaja/sembrono

bie & 9 u: si kui-S e-e gas -33) au Ju sux 3l v ->> (4 - J e: 433.

•: 9 - 9 :,a --5-4-e - G - Jl. 4 sua & vi: 4 - J si ulus Ju-s 4:

bie.(

>> (Tidur yang tidak disengaja/sembrono) berbeda dengan tidur yang disengaja/

sembrono sepert tidur saat waktu shalat telah tiba atau hampir tiba dan ia yakin atau

ragu tidak akan terbangun untuk melakukan shalat. Jika ia tidur bukan dalam waktu

shalat dan tidak terbangun hingga lewat waktu shalat, maka dikatakan tidur yang tidak

disengaja/sembrono.

>> dan lupa) juga yang tidak disengaja/sembrono, sedang bila lupanya disengaja/

sembrono seperti lupa akibat hal yang dilarang seperti karena main catur misalnya

maka tidak disebutudzur. [|'aanah at-Thoolibiin /32].

Hakam Trunojoyo ElChudrie > trus dlm kasus d atas trmasuk kriteria yg madzur bkan

kang? Biarjis hukumnya tdk ngambang.

Masaji Antoro Bisa jadi karena udzur bisa jadi karena sengaja,..

Makanya jawabnya juga ditafsil...

Hakam Trunojoyo ElChudrie > kalimate ingin tobttokang.

Masaji Antoro >OK.. Sekarang saya ganti tanya ingin taubat itu apa berarti

sebelumnya dia tidak islam..?? Hehe

Bagaimana dengan sholat dia semasa belum taubat ?

Apa tidak wajib diqadha ?

Hakam Trunojoyo ElChudrie >pencuri yg muslim ingin brtobat, apakah d saat dia

mlakukan prbuatan mencuri dia tdk muslim?

Bgt jWbnya kang masaji.
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Muhammad Toyyib Maafkang abdus(G) saya lancang

keterangannya sampean sumbernya dari mana?

Karna punya sampean yang beda

jadi biar dak ngambang keterangannya

saya tidak bermaksud debat tapi benar2 pelu untuk pegangan

Masaji Antoro >Kang Hakam Trunojoyo ElChudrie - Lha justru karena dia muslim,

maka terkena TAKLIF, ha Wong orang murtad saja menurut Syafiiyah masih

berkewajiban mengqadha sholatnya semasa murtadnyakie ??"

Hakam Trunojoyo ElChudrie >maka dr itu kang.

Krn dia tertaklif dn dlm kasus d atas dia bkan madzur, mk mnrt sy brdosa bla dia

mlakukan sholat sunnah sdangkan kwajbnya blm trpenuhi.

Bkn brarti sholat yg dilakukan sblm mondok tdk sah kang, te2p sah.

Masaji Antoro > Kayaknya antara kita terjadi jaka sembung dech kang, coba kakang

baca ulang komentar saia yang pertama, Afwan...."

Hakam Trunojoyo ElChudrie> he'em kang..cuma sy msh ingat pesen Kyai sy kang, bla

mau menghukumi buatlah yg jelas jgn mengambng..soalnya masyarakat btuh

kejlasan...blad kash ngambang, mk mreka akan menyepelekan hukum dg seenaknya.

Mkane, buatlah kepastian hukum yg jls jgn yg ngambang d antara dua kemungkinan

kang.

Masaji Antoro >Lho ngambang gimana to kang ?? Coba kita telaah koment pertama

Saia :

Bila saat meninggalkan sholat fardhunya dahulu (artinya sebelum ia tobat) karena

adanya udzur (alasan yang dterima agama) maka SAH dan tidak haram SHOLAT

SUNATNYA yang ia lakukan dipondok.

Tetapi bila saat meninggalkan sholat fardhunya dahulu (sebelum ia tobat) tanpa

adanya udzur maka HARAM baginya mengerjakan SHOLAT SUNAH namun sah

sholat sunahnya menurut Ibn Hajar, sedang menurut Imam Zarkasy sholat Sunahnya

juga tidak SAH.

(>lu9) Uo o (dulu) u9>3 ul Ul3Xu DSc 4ojl° claill D93

JGus. Selo -> de J sula sells ala ulas 1 s-2 se a,e, alal lobe

lo eti> 49-2l la: X - ajo dil9 a > 4ulc asbil slus 4 ux ul Uls & 23S al Ssi 4:
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ونسيان كذلك

:)قوله وأنه يحرم عليه (التطوع ،صحتهمعأي خالفا .للزركشي

Dan diwajibkan kepada orang yang telah disebutkan (Muslim yang mukallaf lagi yang

suci) untuk mengqadhakan shalat yang tertinggal. Jika meninggalkan shalat tanpa

keuzuran (alasan yang diterima oleh agama) maka diwajibkan kepadanya untuk

mengqadhanya dengan segera.

Syaikhuna Ahmad bin Hajar rahimahullah berkata : “Secara dhahir bahwa wajib

terhadap seseorang yang meninggalkan shalat tanpa uzur menggunakan seluruh

waktu mengqadha shalatnya selain waktu yang wajib untuk memenuhi kebutuhannya

dan haram terhadapnya mengerjakan shalat sunat”.

(Haram terhadapnya mengerjakan shalat sunat) namun sholatnya menurut Ibn Hajar

sah berbeda menurut pendapat az-Zarkasy.

Disunatkan menyegerakan qadha jika tertinggal shalatnya karena ada uzur seperti

tidur yang tidak disengaja dan juga lupa.

I’aanah at-Thoolibiin I/32

Jawaban ini juga disesuaikan dengan redaksi dari ianah, disamping agar kita tahu

pendapat antara Ibn Hajar dan Imam Zarkasy...^^

Hakam Trunojoyo ElChudrie >blaudzur tdkhram dn bla tdk ada udzur haram..

Ngambangnya d situ kang..

Hakam Trunojoyo ElChudrie >klodrta'bir, jelas shorih smua...

Zaine Elarifine Yahya> Uraikan dengan detail jawaban atas pertanyaan diatas menurut

referensi yang ada atau dari yang lain.. silahkan.. afwan.

Agar jelas kepastian jawabannya dari uraian anda.. maaf

Hakam Trunojoyo ElChudrie haram bg dia melakukan sholat sunnah krn dia msh

punya tanggungan sholat wajib dan meninggalkanya dia pd sholat wajib sblumnya

masuk kategori ghoiru ma'dzur..

Zaine Elarifine Yahya Ok.. Saya kembalikan ke penanya ini.. silahkan kang

Muhammad Toyyib

Tatarudin Al Islamy Barangkali dudukkan dulu hukumnya bagi orang yang

meninggalkan sholat, karena berbeda pendapat antara yang mengaggap kafir orang

yang meninggalkan sholat dengan yang berpendapat kufur asghar, tidak sampai

mengeluarkan dari agama (islam)
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Muhammad Toyyib Trimakasih atas semua ilmunya

kesimpulannya orng mengerjakan sholat sunnat sedangkan dia masih punya

tanggungan shalat wajib yang bukan karna udhur

hukum shalat sunnatnya haram

Zaine Elarifine Yahya Muhammad Toyyib>> mengenai keterangan panjang lebar dari

kang Masaji Antoro itu bagaimana pandangan anda?

< agar jelas semuanya dan dapat dihasilkan mufakat

Muhammad Toyyib Kesimpulan saya sah shalat sunnatnya tapi haram bagi seseorang

melakukan shalat sunnah bila mana masih punya tanggungan shalat wajib yang

ditinggalkannya tampa udzur artinya shalat yang di tinggalkan dengan teledor, ini

kepahaman saya dari keterangan di atas.

0272. Jumlah bilangan "Dzikir" dalam Sholat

PERTANYAAN :

Smel Mel

Apa ada ukuran waktu dalam membaca doa <dzikir> sholat? Semisal membaca doa

<dzikir dalam sujud hingga 100X karena terlalu lama apa ada pengaruh pada

sholatnya? Maksudnya Pengaruh terhadap ketentuan apakah batal, makruh, sunnat

ataukah yg lain ?

JAWABAN :

Masaji Antoro

MEMBACA DOA < dzikir > DALAM SUJUD HINGGA 100 KALI. Membaca doa < dzikir

> saat sujud boleh dan dapat kesunahan meskipun sekedar membaca

SUBHAANALLAAH satu kali, sempurnanya membaca SUBHAANA ROBB

AL'AZHIMI WA BIHAMDIH 3 kali paling sempurnanya sebelas kali. Namun bagi

orang yang sholat sendirian dan Imam sholat untuk jamaah tertentu yang rela bila

bacaannya dipanjangkan, boleh menambahnya hingga dalam hitungan yang ia

kehendaki.

(*) u: 45 ( ; ) 4 9- - - - - J- J- ( - -ae e 9- J: )

&a- &- ( eu!) Lis ( ; ) ( su Q!) 2,4-J 4: :90 (J-asi) - su-i - - ->

J:3lalu l;-e,

(Dan ucapkan SUBHAANA ROBBI AL'AZHIM WA BIHAMDIH) untuk mendapatkan
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kesunahan bisa dihasilkan dengan mengucapkannya sekali meskipun sekedar

membaca SUBHAANALLAAH. (dan mengucapkannya tiga kali) kemudian lima kali,

tujuh kali, sembilan kali kemudian sebelas kali lebih afdhal karena itba pada Nabi.

Bagi orang yang sholat sendiri dan Imam untuk jamaah tertentu yang rela

dipanjangkan bacaan-bacaan sholatnya boleh menambah hitungannya bila

menghendaki. [Minhajal-Qawiim II201]

Jur)> JušU •i USU 2-3 raal Ji') Ju- JušJ Jal: J Ju- 3i 4 Aju-- usi j:-J 3yu°3

4: S di :- )- : :- us. J-SS : - su-l : - - - - - -> -

su. L J3 J 4; J: 2

Redaksi dalam kitab at-Tahqiq paling sedikitnya adalah SUBHAANALLAAH atau

SUBHAANA ROBBll paling rendahnya kesempurnaan SUBHAANA ROBB

AL'AZHIM WA BIHAMDIH tiga kali kemudian untuk lebih menggampai derajat

kesempurnaan setelah tiga kali adalah lima kali, tujuh kali, sembilan kali kemudian

sembilan kali ini hitungan yang paling sempurna seperti keterangan dalam kitab at

Tahqiq dan lainnya. Imam as-Subky memilih tidak ada batasan dalam hitungannya,

baginya boleh menambahkan hitungannya bila menghendaki. [ Mughni al-Muhtaaj

I/165].

Ghufron Bkl

Menurut imam ASSUBKY dalam kitab BUSYRO AL KARIM ada pernyataan yang

sama dengan kitab MUGHNI AL MUHTAJ.

0289. PROBLEMATIKA TKW DALAM IBADAH SHOLAT DAN

PUASA

PERTANYAAN :

Althafunnisa Az-Zahra

Assalamu'alaikum. Serorang TKW bekerja selama 5 tahun dan selama itu pula itu dia

dilarang sholat dan puasa oleh bosnya < majikannya- akan tetapi dia setiap malam

menyempatkan diri membaca surat yasin, pertanyaannya :

1. Bagaimana cara menggodho sholat & puasanya ?

2. Apakah amal membaca surat yasin yg ditujukan utk orang tua dan Soudaranya yg

meninggal dunia akan diterima Allah ?

Ahmad Yunsor

C 2013 www.piss-ktb.com



SHALAT | 723

Kalo mengQodho puasanya apakah tetap 1x untuk mengqodho puasa 1 hari yang

tidak dilakukannya ataukah jadi dobel kalau sudah melewati 2 X ramadhan tanpa

diqodhonya ?

JAWABAN :

Umam Zein

Shalatnya tetap wajib diqadha, adapun cara mengatasi qadha yg bertahun-tahun itu

dijelaskan oleh habib mundzir: "wajib meng qadha shalat yg kita tinggalkan, namun

boleh kapan saja, misalnya qadha shalat dhuhur di waktu isya, atau yg semisalnya,

boleh sebelum shalat atau sesudah shalat, atau dipadu dengan shalat sunnah,

misalnya qadha shalat dhuhur dengan shalat dhuha diwaktu dhuha, atau qadha shalat

subuh dipadu dengan tahajud, hal ini pun boleh.". Silakan baca lebih lanjutlinkini :

http://majelisrasulullah.org/index.php?

option=com_simpleboard&ltemid&func=View&catid=8&id=12008#12008

Cara Mengganti Shalat yang dahulu Pernah diting - Forum Majelis Rasululla

www.majelisrasulullah.org Majelis Rasulullah - Komunitas online pecinta Rasulullah

SâW.

Dalil Qadha Shalat Bertahun-tahun. Ditegaskan oleh an-Nawawi bahwa qadha shalat

bagi orang yang meninggalkannya dengan sengaja adalah wajib secara jma'. Ibnu

Hazm menyelisihi pendapat tersebut namun qaulnya dinilai bathil.

( , )

S Jú a;- "Je- xi - ales a;ua a; - 59-e 4, Jl 'e - - E.U sula)&

*ui es. 4; J: a >es :JJ A& J. Jé Lul lela - S3 Lul gua Ae ya:

j ->< - J.J.J & & Jeu eu-> -al-si & Jé su luas -se: Jw 4 A-s

71/3 -J: 9.2 US> 53 u: -J: Al JS-S

Hal senada disampaikan oleh Habib Mundzir:

http://majelisrasulullah.org/index.php?

option=com_simpleboard&ltemid&func=View&catid=8&id=521&lang=id:#521

Sedangkan mengenai qadha puasa diganti fidyah, sy tidak mendapati keterangan

tersebut di berbagai kitab madzhab. Yg ada adalah rukhsah fidyah sbg ganti puasa

sekedar diperuntukkan untuk orang tua renta yg tidak mampu lagi berpuasa. Bagi yg

sengaja meninggalkan puasa sampai terlewat Ramadhan berikutnya justru malah

diperberat dg wajib dikenakan fidyah-qadha menurut jumhur, atau qadha saja menurut

Hanafiyah dan satu versi dari Hanabilah. Wallahu a'lam.
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* : (1) : :u -- : : , : , : - 9ua, Ji Qua sua: :: e: S:

t: . . . .it - : ... t. . • . 2 : 64 ° . . 2 - • . 2 : -t- . . . .i, , 12. 2 :

Be: 4 ge,: el: , : ru : s: ul e: J$ 9:- awal : 444 ia :
iat - si. . . . . . . . 2 : zi-- , , , :i, -12 . . . T ... ... 2:1 : . . . . . 1 : . . . . 12 :

>u: sas; e: J$ 9:- awels suas le : - Quas, 455 - 4-a: - 3.2 l° : :

sa: as suasi J: Rw 3 : : exa"J- 5 a,: :es sisi urais : -xi : ai

(2)

Jai js : - buas, su : 9 AA 39 : uu-ji de J- & : :-ji -se:

•12 42 ° : <t- : 2 <t. 4 . . ai. 2 sa 2 : 31 2.2 . ai, 12 ... ki. . . . . 44 • :i

Al° :4 N3 : slSo'N 38 S. 3: - suaâj & 63 al e: ; J- sua: Jè s13oS °3.2 °-> . &jui

3) -i: , : }: J. 4; Aks : - 39 : 4 sau)}.

Sua, 3 lev sua: J: asal &:: S; 9ua sua: J: asalu : :: , :es

: : , : isu asal 3 : -ji - au : le &: : - 2:u ia J.

4 -s: equalé. :u 9)

(1) 334 333 /2 eud sus .

(2) 343 /2 :u591 . 84 2: :1:\, : 537 / 1 Ayu :J : -J ,ail: . 333 /3 ->ua:

334/2&uji ->us : 363 / 6 -4-Jl: : 69 : 68/2 :u-Ji e -J 2 :

(3) 334 /3 ->ua:\, : 208 / 1 : ugi ssual, 375 - 294. A, 3-b: 185 : ,iji 5,- .

(4) 83 / 3 SM - -J & A.J. 334/2&usi ->us .

76_2 28: :J : ke-3.J : -u$J

Masaji Antoro

Wa'alaikumSalam.

- -1,4 - Jl. ex J& : , : - - - 9ua, J-> - 4& & sual - 3 : -S :

sl,ääM &-ul - -aa: -13 Jua Ja: -S J:\ia: Ja:>u &- - 4 J3 Aue aue Ju suaâU>u

->u-S : 952 su-Ji:

Menurut pendapat yang paling shahih (paling benar) bila seseorang mengakhirkan

qadha puasa ramadhan hingga datangnya ramadhan yang lain (berikutnya) sementara

terdapat kesempatan baginya sebelumnya menggadhanya, kemudian ia meninggal

maka dikeluarkan dari harta peninggalannya untuk setiap hari puasa yang ditinggalkan

dua Mud, satu mud akibat pengganti puasa yang digadha, satu mud sebab

pengakhiran qadha. Bila walinya berpuasa qadha untuknya maka hanya diwajibkan
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satu mud sebab pengakhiran qadha, sedang menurut mudabil ashah (bandingan

pendapat yang paling shahih diatas) : Cukup baginya satu mud. Saluran Mud bentuk

fidyah ini pada fakir miskin bukan golongan yang berhak menerima zakat yang

lainnya. [ As-Siraaj al-Wahhaaj I/145 ]. SATU MUD (seperempat dari yang kita

keluarkan saat zakat FTRAH FITRAH).

Kalo mengQodho puasanya apakah tetap 1x untuk mengqodho puasa 1 hari yang

tidak dilakukannya ataukah jadi dobel kalau sudah melewati 2x ramadhan tanpa

diqodhonya ? Tetap, 1 hari satu kali....

Jadi sholat dan puasa bisa/boleh diqodho ?

1. Bukan boleh, tapi WAJIB

Semua Ulama sepakat bahwa wanita haid setelah masa suci wajib menjalani

kewajiban sholat kembali hanya saja terjadi perbedaan pendapat diantara

MADZAAHIB AL-ARBA'AH (Hanafi, Hambali, Maliki dan Syafii) tentang ukuran waktu

yang menjadi batas wanita haid diwajibkan menjalani sholat. Menurut Imam Syafii,

Hanafi dan Hanbali wajib menjalani sholat saat dia suci sementara waktu masih

tersisa sekedar Takbiratul Ihram sedang menurut Imam Maliki ukuran waktu yang

tersisa minimal mampu menjalani shalat satu rakaat secara sempurna.

Cara menjalani sholat bagi wanita yang sudah suci namun belum sempat menjalani

"mandi WAJIB" sebagai berikut: Kalau Sucinya memasuki waktu shubuh berarti yang

wajib dijalani hanya sholat shubuh, lain halnya bila sucinya sebelum waktu shubuh

(masih masuk diwaktu isya) meskipun hanya tersisa sekedar menjalani takbiratul

ihram (Menurut Imam Syafii, Hanafi dan Hanbali) atau bisa menjalani satu rakaat

dengan sempurna (menurut Imam Maliki) maka yang wajib dijalani (diqodho) adalah

Isya dan maghrib, kenapa maghrib ikut wajib ? sebab sholat maghrib bisa dijama

dengan isya, akan sangat beda bila sucinya sdh masuk waktu shubuh maka yang

wajib dijalani hanya sholat shubuh sebab antara sholat shubuh dan isya (sholat

sebelum shubuh) tidak bisa dijama... (Syarh al-Kabir liar-Raafi'i III/73, Syarh al-Wajiiz

III/73).

Kalau meng qodho' puasa wajib, bolehkah digabungkan dengan puasa sunnah ?

2. Bisa, dan keduanya tercukupi bila memang keduanya di niat

* lai. S1 S-a- uai la) s: Qu :-Jé : 4. a3-2 >>> -aâl Ji 4: sJl: 4-5 us- Je

uel: si Je,4: a si (9-a-4: ) 2,4 s; di us si ( ua al s: Jy 4: ) -Wal

( , -b-u) lalu si ( - all & ai- 4: ) a: 2,4 s; J. la) : - Jl; si (SB 4:

Je,4
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|'aanah at-ThOOlibiin ||/271

6.36 0331. Melintas di hadapan orang yang sedang sholat

PERTANYAAN :

Seara purnama' Arisugawa

Bolehkah lewat di depan orang yang sedang shalat ?

JAWABAN :

Hakam Trunojoyo ElChudrie

Disyaratkan sudah ada pembtas di hadpa musholli, makajika demikian adanya

niscaya melewatinya HARAM

Zhafier Khaliq

Yang dihukumi haram leat didepan orang sholat adalah ketika orang yang

sholat itu sudah menggunakan sutroh (pembatas) dan pembatas ini ada

urutannya. 1. Sholat dibelakang Tiang 2. Memberi tongkat didepannya 3.

Memberi garis di depannya. Ketahuilah lebih baik berdiam seribu tahun

daripada lewat didepan orang shalat.

Mbah Jenggot ll

Sepakat,Haram lewat depan orang sholat (diantara pembatas) namun dalam

keadaan tertentu Menurut al-Adzró'i diperbolehkan, apabila sangat terpaksa.

Sedangkan menurut al-Asnāwi, boleh lewat di depan orang shalat, DENGAN

SYARAT TIDAKADA JALAN LAEN, walaupun tidak dalam keadaan terpaksa.

Jika ada orang lewat pas didepannya. Terus diperingatin gak menghiraukan.

maka boleh ditinju.

A4 y2 : 91 : - ara-J ssleu -U :-,-J :

I-A * u: : , : , :: -d :: : Isau

JšJ: - ; : de : , : , : :i J- u: S; es Ju :

sa: ada A, A-, s!: 54 kasi Jes sais-i ->: -

982 is: : deaux - xi 3: : : :a u: *ls &s-si

Asas : : , :e : o, sul 5: suiss : Ju: Sesuai eu:
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Koes Safi'i

Dari Abu Juhaim Ibnul Harits Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah

Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Seandainya orang yang lewat di

depan orang yang sholat mengetahui dosa yang akan dipikulnya, maka ia lebih

baik berdiri empat puluh hari daripada harus lewat di depannya." Muttafaq

Alaihi dalam lafadznya menurut Bukhari. Menurut riwayat Al-Bazzar dari jalan

lain: "(lebih baik berdiri) Empat puluh tahun."

6.37 0346. Ada 126 Rukun Sholat Dalam 5 Waktu

PERTANYAAN :

Arif Ma'ruf

Assalamu'alikum Wr.Wb..para asatidz, mau tanya, kalau jumlah rukun sholat sehari

semalam itu berapa ya ?

JAWABAN :

Mumu Bsa

Wa'alaikumuSSalaam. Setor ibaroh dulu.

Jal,4 -wé 2ue ) Ju J: -ju Lus audi : - - - - 39-al le J-: - J-a: )

e-5 Ji J3 -S-J: :), au) Ju (* --> - ) -aà ,i-s - as: : uUls a: :

d-9: J-U Jsi - Ju-) 4-3 Aeu. --> u: J-J Me Ju eu. --> - uUls a: , Alai)

• & Aeu-JS J- -4 le Ji Queu 3,- - -eu

( -- (: - & ) : ( ; ) :-& Js & ( - 9×: e) an, si ( :

J : - - -- al-N ::e-e - Leu, J: & - J Su

- ) : ( ; ): 95-2 &, &l- : --e - :94 ° : --e su-l :ul

J: & (- ; ) : ( ; ) : - AU - Js : --> -:u 9% ( --

- - &ra ---4Js & ( - - ->: *) : ( ; ) -59

e: wi :u: :u :u, : Jares - :94 : , :u: :ul ul J-a: 2,5 v &l=

J->: :us : 9:u: ->: - 9:9: e: --e -> 4. a3 --> -> sus -- 4

Ju: e: --> - 4: 4a53 , su-l -euU 4-53 --> -aâl A. vis ---. Ju: - J:9:

--- - - - sual - - - - - : -- s-b - 9s, es

&- :u) -J as -es, Ji ( 89-a, 969 u: ) Jls-SJS : --e -- 9 °9- wi,
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3- -se: - A - 9s-e - - -J S ( : 9s-es

&: A -u! Sel, audis al,-): -) ( uš J#Xi) ul: : ( -ah ) 4: 4-a: : :

* :ual, J: 23-l :ula: : , &A, :ual:

(1/153)

:: Lev Se:u &M, le: :ula: :ul 3-b :ula: :- - - -Jb

J58 - -- - 4 - - - - - - - - - 4: al-A

us usue & 968 * v ->> as uš 5-J: es 96 ji -le és - A & -&-s

-A 9 -, -l es-, × 39 (us ese, Quil) ul & ( -,- ) a ->> > -l:

J:9 (us - -) u: . (*A) &al (J5) : Ja's - a;-l: , 's Gé

J.a 9 - - u: le vs J: - ap-t: : es - A sau; 9:- -

8,5.

u53 J9,-->3 4-3 áju. ) J->J Ja: 4.22,4.J ( 3Dua) J- eus,S. Al-3 )

Jadi jumlah rukun dalam sholat-sholat fardu sehari semalam adalah 126 rukun.

Uniknyajika dijumlah 1+2+6=9, mejadiangka tertinggi dalam hitungan.

( : : - - &ra ---4Js 9% ( - - ->: *) : ( :

Dan di dalam sholat ada 153 tasbih karena di setiap raka'at ada 9 tasbih lalu dikalikan

dengan 17 raka'at maka jumlahnya adalah 153. Lagi-lagi jika dijumlah maka

menghasilkan angka unik 9, perhatikan 1+5+3=9.

0369. MEMBANGUNKAN DARI TIDUR UNTUK SHOLAT

PERTANYAAN :

Salehudin Fauzi

Assalamu'alaikum. Apabila ada yang hendak tidur namun dia amanat ke kita agar

jangan dibangunkan walaupun sudah masuk waktu shalat. apa yang semestinya kita

lakukan?

JAWABAN :

Mbah Jenggot ll

Wa'alaikum salamjika dia berkewajiban sholat pada waktunya maka wajib menolak
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amanat tersebut. Jadi kita harus tetap mmbangunkanya jika memang dia

berkewajiban sholat dan tidak harus dibangunkan sewaktu adzan berkumandang.

semisal dzhuhur bisa dibangunkan jam 1/22umpamanya.

Masaji Antoro

Wa'alaikumsalam. Apabila ia tidur saat masuk waktunya shalat dan diketahui ia tidak

akan bangun diwaktu shalat maka hukum membangunkannya wajib

(J au Aji - Jls 4: 4-x le Ju Ju-J& : 4-3 - : Aji ole & 59.au siu kuil - (4:

--> -33) ai-' S 4: 4.le & ->}}

PERINGATAN

Disunahkan membangunkan orang tidur untuk mengerjakan shalat bila diketahui

bahwa ia tidak sembrono dengan tidurnya atau bila tidak diketahui keadaannya.

namun bila diketahui ia sembrono dengan tidurnya seperti ia tidur saat masuk

waktunya shalat dan diketahui ia tidak akan bangun diwaktu shalat maka hukum

membangunkannya wajib. [Hasyiyah I'aanah at-Thoolibiin Il120].

ge ai- S; 89-9 el, saei - as -S :- 4us 2, K.J e : ->s, Ju -S -l°

&: s:U 9° : -S-le -J 4.9s : S di Sawu -- si.: S di Ga: : -4<!

&9J S J-A }J- 4 Jé u:J: 9 - J -J: 9 - - - - - }

Amar makruf nahi munkar (perintah kebaikan dan melarang kemunkaran) fardhu

kifayah (wajib secara kolektif) secara kesepakan para ulama, masalah tersebut

tergolong paling agungnya kaidah-kaidah islam dan tidak bisa gugur dari tanggungan

orang mukallaf sebatas keyakinannya bahwa yang ia lakukan tidak akan berfaidah

atau secara kebiasaan apa yang ia lakukan tidak membuahkan dampak positif,

apapun hasilnya diwajibkan padanya Amar makruf nahi munkar karena peringatan

dapat bermanfaat bagi orang-prang mukmin. Kewajibannya bukan yang ia lakukan

harus diterima tapi ia harus andil bicara sesuai firman Allah “Dan kewajiban rasul itu

tiada lain kecuali sekedar menyampaikan" (QS. Annuur ayat 54). Raudhah at

Thoolibiin X/219.

0402. QODHO SHOLAT

PERTANYAAN :

Salam Juventini

Assalamu'alaikum. Adakah hadits tentang sholat fardhlu yg dpat di-q00hlo' ?, mohon

arahn dan bimbingannya. Wassalamu'alaikum warohmatulloh.
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J

JAWABAN :

Mbah Jenggot ll

Wa'alaikum salam. Banyak, salah satunya Ketika Nabi saw dan para sahabat

terbangun terlambat shalat subuh setelah terbitnya matahari, Nabi saw dan sahabat

meng Qadha nya saat setelah terbangun, dan nabi saw memerintahkan sahabat untuk

tetap sakinah, jangan terburu buru dalam wudhu lalu merekapun meng Qadha shalat

subuh setelah terbit matahari. (Shahih Muslim Bab : Meng Qadha shalat yg tertinggal

dan disunnahkan untuk menyegerakannya hadits no.680)

Masaji Antoro

Wa'alaikumSalam Wr Wb

A.S- :uli 59-ali suas -u.

9-ei yue : - ; ) aã- : 34 - sl;- sal Je --> -ju : -es, Ji 59-ali sua:

- - 9...sel sal Jesuai - 4 : -ui sel : Ble --sul) -S & 3wu

BAHASAN QADHA SHALAT. Hukum mengqadha shalat fardhu menurut kesepakatan

tiga madzhab (Hanafi, Maliki dan Hanbali) adalah wajib dan harus dikerjakan sesegera

mungkin baik shalat yang ditinggalkan sebab adanya udzur (halangan) atau tidak.

Sedangkan menurut Imam Syafi'i Gadha shalat hukumnya wajib dan harus dikerjakan

sesegera mungkin bila shalat yang ditinggalkan tanpa adanya udzur dan bila karena

udzur, qadha shalatnya tidak diharuskan dilakukan sesegera mungkin. Al-Fiqh alaa

Madzaahiba |-Arba'ah I/755].

Hadits-hadits tentang qadha shalat

1). HR.Bukhori, Muslim dari Anas bin Malik ra.: "Siapa yang lupa (melaksanakan)

suatu sholat atau tertidur dari (melaksanakan)nya, maka kifaratnya (tebusannya)

adalah melakukannyajika dia ingat". Ibnu Hajr Al-'Asqalany dalam Al-Fath II:71 ketika

menerangkan makna hadits ini berkata, Kewajiban menggadha sholat atas orang

yang sengaja meninggalkannya itu lebih utama. Karena hal itu termasuk sasaran

Khitab (perintah) untuk melaksanakan sholat, dan dia harus melakukannya...".

Yang dimaksud Ibnu Hajr ialah kalau perintah Rasulallah saw. bagi orang yang

ketinggalan sholat karena lupa dan tertidur itu harus diqadha, apalagi untuk sholat

yang disengaja ditinggalkan itu malah lebih utama/wajib untuk menggadhanya. Maka

bagaimana dan darimana dalilnya orang bisa mengatakan bahwa sholat yang sengaja

ditinggalkan itu tidak wajib/tidak sah untuk diqadha ?

C 2013 www.piss-ktb.com



731SHALAT

Begitu juga hadits itu menunjukkan bahwa orang yang ketinggalan sholat karena lupa

atau tertidur tidak berdosa hanya wajib menggantinya. Tetapi orang yang

meninggalkan sholat dengan sengaja dia berdosa besar karena kesengajaannya

meninggalkan sholat, sedangkan kewajiban qadha tetap berlaku baginya.

2). Rasulallah saw. setelah sholat Dhuhur tidak sempat sholat sunnah dua raka’at

setelah dhuhur, beliau langsung membagi-bagikan harta, kemudian sampai dengar

adzan sholat Ashar. Setelah sholat Ashar beliau saw. sholat dua rakaat ringan,

sebagai ganti/qadha sholat dua rakaat setelah dhuhur tersebut. (HR.Bukhori, Muslim

dari Ummu Salamah).

3). Rasulallah saw. bersabda: ‘Barangsiapa tertidur atau terlupa dari mengerjakan

shalat witir maka lakukanlah jika ia ingat atau setelah ia terbangun’. (HR.Tirmidzi dan

Abu Daud).(dikutip dari at-taj 1:539)

4). Rasulallah saw. bila terhalang dari shalat malam karena tidur atau sakit maka

beliau saw. menggantikannya dengan shalat dua belas rakaat diwaktu siang. (HR.

Muslim dan Nasa’i dari Aisyah ra).(dikutip dari at-taj 1:539)

Nah alau sholat sunnah muakkad setelah dhuhur, sholat witir dan sholat malam yang

tidak dikerjakan pada waktunya itu diganti/diqadha oleh Rasulallah saw. pada waktu

setelah sholat Ashar dan waktu-waktu lainnya, maka sholat fardhu yang sengaja

ketinggalan itu lebih utama diganti dari- pada sholat-sholat sunnah ini.

5). HR Muslim dari Abu Qatadah, mengatakan bahwa ia teringat waktu safar pernah

Rasulallah saw. ketiduran dan terbangun waktu matahari menyinari punggungnya.

Kami terbangun dengan terkejut. Rasulallah saw. bersabda: Naiklah (ketunggangan

masing-masing) dan kami menunggangi (tunggangan kami) dan kami berjalan. Ketika

matahari telah meninggi, kami turun. Kemudian beliau saw. berwudu dan Bilal adzan

utk melaksanakan sholat (shubuh yang ketinggalan). Rasulallah saw. melakukan

sholat sunnah sebelum shubuh kemudian sholat shubuh setelah selesai beliau saw.

menaiki tunggangannya.

Ada sementara yang berbisik pada temannya; ‘Apakah kifarat (tebusan) terhadap apa

yang kita lakukan dengan mengurangi kesempurnaan shalat kita (at-tafrith fi ash

sholah)? Kemudian Rasulallah saw. bersabda: ’Bukan kah aku sebagai teladan bagi

kalian’?, dan selanjutnya beliau bersabda : ‘Sebetulnya jika karena tidur (atau lupa)

berarti tidak ada tafrith (kelalaian atau kekurangan dalam pelaksanaan ibadah,

maknanya juga tidak berdosa). Yang dinamakan kekurangan dalam pelaksanaan

ibadah(tafrith) yaitu orang yang tidak melakukan (dengan sengaja) sholat sampai

datang lagi waktu sholat lainnya….’. (Juga Imam Muslim meriwayatkan dari Abu

Hurairah, dari Imaran bin Husain dengan kata-kata yang mirip, begitu juga Imam

Bukhori dari Imran bin Husain).
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Hadits ini tidak lain berarti bahwa orang yang dinamakan lalai/meng- gampangkan

sholat ialah bila meninggalkan sholat dengan sengaja dan dia berdosa, tapi bila

karena tertidur atau lupa maka dia tidak berdosa, kedua-duanya wajib menggadha

sholat yang ketinggalan tersebut. Dan dalam hadits ini tidak menyebutkan bahwa

orang tidak boleh/haram menggadha sholat yang ketinggalan kecuali selain dari yang

lupa atau tertidur, tapi hadits ini menyebutkan tidak ada kelalaian (berdosa) bagi orang

yang meninggal-kan sholat karena tertidur atau lupa. Dengan demikian tidak ada

dalam kalimat hadits larangan untuk menggadha sholat !

6). Jabir bin Abdullah ra.meriwayatkan bahwa Umar bin Khattab ra. pernah datang

pada hari (peperangan) Khandaq setelah matahari terbenam. Dia mencela orang kafir

Quraisy, kemudian berkata; ‘Wahai Rasulallah, aku masih melakukan sholat Ashar

hingga (ketika itu) matahari hampir terbenam’. Maka Rasulallah saw. menjawab :

‘Demi Allah aku tidak (belum) melakukan sholat Ashar itu’. Lalu kami berdiri (dan

pergi) ke Bith-han. Beliau saw. Berwudu untuk (melaksanakan) sholat dan kami pun

berwudu untuk melakukannya. Beliau saw. (melakukan) sholat Ashar setelah matahari

terbenam. Kemudian setelah itu beliau saw. melaksanakan sholat Maghrib.

(HR.Bukhori dalam Bab ‘orang yg melakukan sholat bersama orang lain secara

berjama’ah setelah waktunya lewat’, Imam Muslim I ;438 hadits nr. 631,

meriwayatkannya juga, didalam Al-Fath II:68,dan pada bab ‘meng-gadha sholat yang

paling utama’ dalam Al-Fath Al-BarriII:72)

7). Begitu juga dalam kitab Fiqih empat madzhab atau Fiqih lima madzhab bab 25

sholat Qadha’ menulis: Para ulama sepakat (termasuk Imam Hanafi, Imam Malik,

Imam Syafi’i dan lainnya) bahwa barangsiapa ketinggalan shalat fardhu maka ia wajib

menggantinya/menggadhanya. Baik shalat itu ditinggal-kannya dengan sengaja, lupa,

tidak tahu maupun karena ketiduran.

Memang terdapat perselisihan antara imam madzhab (Hanafi, Malik, Syafi’i dan

lainnya), perselisihan antara mereka ini ialah apakah ada kewajiban qadha atas orang

gila, pingsan dan orang mabuk.

8). Dalam kitab fiqih Sunnah Sayyid Sabiq (bahasa Indonesia) jilid 2 hal. 195 bab

Menggadha Sholat diterangkan: Menurut madzhab jumhur termasuk disini Imam Abu

Hanifah, Imam Malik dan Imam Syafi’i mengatakan orang yang sengaja meninggalkan

sholat itu berdosa dan ia tetap wajib meng-gadhanya.

Yang menolak pendapat qadha dan ijma’ ulama ialah Ibnu Hazm dan Ibn Taimiyyah,

mereka ini membatalkan (tidak sah) untuk menggadha sholat !! Dalam buku ini

diterangkan panjang lebar alasan dua imam ini.

(Tetapi alasan dua imam ini terbantah juga oleh hadits-hadits diatas dan ijma’ para

ulama pakar termasuk disini Imam Hanafi, Malik, Syafi’I dan ulama pakar lainnya yang

mewajibkan qadha atas sholat yang sengaja ditinggal-kan. Mereka ini juga bathil dari
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sudut dalil dan berlawanan dengan madzhab jumhur-pen.).

Kesimpulan :

Kalau kita baca hadits-hadits diatas semuanya masalah qadha sholat, dengan

demikian buat kita insya Allah sudah jelas bahwa menggadha/meng-gantikan sholat

yang ketinggalan baik secara disengaja maupun tidak disengaja menurut jma' ulama

hukumnya wajib, sebagaimana yang diutarakan oleh ulama-ulama pakar yang telah

diakui oleh ulama-ulama dunia yaitu Imam Hanafi, Imam Malik dan Imam Syafi'i.

Hanya perbedaan antara yang disengaja dan tidak disengaja ialah masalah dosanya

jadi bukan masalah qadhanya. Semoga dengan adanya dalil-dalil yang cukup jelas ini

bisa menjadikan manfaat bagi kita semua. Semoga kita semua tidak saling cela

mencela atau merasa pahamnya/anutannya yang paling benar.

Hadits mengqodlo sholat:

4 su J." - - - 3-1 ° -- e, G - - 4 - 4 J-, G'- :- 9

2) &su. Las aé : -,-l la ré : , a. la ré : ,sal ua asis ese 59 xe)

>s- Jl Ge *i *b) - ul Ji S! J-l 2u-g - gua, Jé -is A-M, sua, sby)

AA- ) : - 9 A : ; : - - - G - gu-l : - G - J.

2 /164-166).

9 - 4 :us :- - 4 - 4: sua si sisi 4: S. ,: S -A.S su -> -la: :

e: : 36 (4) a;ua *, lé Ja-a-J -°3' -1:* 59.al ale - - . (3) Kera:

3 - 4 Jae &al ssu-i 4, 39 : - le & - 4,4 -, -e sual, 4-e

15 ulai 59.2 - -> s,-Us (5) [14/20:Ael {s,SJ 59.al asi) :J: J-3 je & es u,:

e- : 59-e ge au -, -- 9-/ > 4.le 3.J -->J : - Kul: SI 4 Sus S u,53.

59.a/ 4:u - Ku,S$ 131 glal°

- 9-al 4, sual - ales a;ua le - -a: - su & Sus wua Ju- sia:

Ada si -u, si Ja- si ,is siswa si es- Sul) -- suasi - S: 6-3 : - sia: :

J:) •ua :J s>| ->u-l luas J-ue & gu-l; 9-/ >ls, (3) :al

:u-J : 364/1 : -ah : -J 88 /1 -uj & -ušil (4) (u-- us.285/4. PsSM:

1 /127. 5) .175/1:4-J ulai 108/2 AJ us... us 72/3 : -J 54/1 -4.J)

25/2 es'J:) uju : - G - sis).

Wallaahu Alamu Bis ShOWaab
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6.40 0429. SHOLAT DI ATAS KAPAL SAAT BERLAYAR

PERTANYAAN :

Adhi Chunk

Assalamualaikum. Mbah saya pernah melakukan perjalan naik kapal laut yang di

mana waktu itu masuk waktu sholat saya tidak pengen fadhilah sholat tepat waktu tapi

saya bingung juga menentukan arah kiblat karena tidak tau arah kiblatnya secara

hukumnya gimana mbah sholatnya yang saya lakukan itu...

JAWABAN :

Masaji Antoro

WaalaikumSalam... ANDA TETAP D|HARUSKAN MENGHADAP KIBLAT DAN

MENCARIARAHNYA BAIK DALAMSHALAT SUNAH MAUPUNWAJIB, BILA TIDAK

B|SA MAKA SHALAT YANG ANDA KERJAKAN HARUS D|ULANG SESAMPAINYA

DARATAN. KETERANGAN DIAMBIL DARI :

Ale 3: Las & Ai- S 4'N 5;u 3 : -\s sl;- JE3) au: Juá-S 42; u:- -51, u

J u: 4: 4 : e) &J .l: se-J -ue Jui Ar- s.U 6-9. v --S 4.63- La

Sedangkan bagi pengendara perahu maka wajib baginya menghadap kiblat serta

menyempurnakan rukun-rukunnya shalat baik perahunya berhenti ataupun berlayar

karena tidak ada kesulitan baginya dan hal ini disepekati ulama, hukum ini berlaku

bagi setiap pengemudinya sedang bagi kelasinya yang menentukan arah perahu

menurut pengarang kitab al-Haawy dan Abu al-makarim baginya boleh tidak

menghadap kiblat dalam shalat-shalat Sunah saat perahunya berlayar" | Al-Majmuu'

'alaa Syarh al-Muhaddzab III/233].

*:- -: -- usu - Si -:u : S; - S5 - -: -j:

8 J-i uk e-: 0: sei: a-le: : e - * 3: 3, 3b u: -,-. Si

Jei ul 4: 1 - - - - u: ; se

Dan tidak diperkenankan bagi orang yang naik perahu, rakit atau sesuatu yang ia

kendarai dilaut untuk shalat sunat sesuai arah perahunya tapi dia menghadaplah kiblat

meskipun ia tenggelam maka bergantunglah pada kayu, shalatlah dengan menghadap

arah kiblat dengan menggunakan isyarat kemudian baginya wajib mengulangi setiap

shalat wajib yang ia kerjakan dalam kondisi tersebut bila ia mengerjakan shalatnya

dengan tidak menghadap kiblat dan tidak perlu baginya mengulangi shalat wajibnya

dalam kondisi tersebut bila ia kerjakan dalam posisi ia menghadap kiblat, [Al-Umm Lis
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Syaafi'| ||98].

•sis uji Ji-l 31 ->> 9 J-u-J ->,'a >s-J 3,2;19 & 2.Jl: Aél;) :-J -as,4 -a:

JušSM.....

(Ju Ju 4: ,J : JE 3 as 3,4 - aul 4: 4 : - :-J -a,4 - 31 ue-e Jé ( :

4-a,4 -jur 33-3 -1, Obs> - xie J Jus Qu ut-e Jé ;u -\s 3 : 4ä- 3. Jes -->

45-e le u: uji Jl 22) --> u: Ge 48-9 J>: :-J - - -, - Ju j-ue & Lee

Jeul Jé us, 4u: 3- u$ 49.2 Ja: * ,é uji Ge 48-9 Ju-l J3-> ,J : JE 3 v ->

b), 3-l; eu -> -, -lu -/ > 2u Ji : La Qi 3,41 -

" ( )

ge euas uji Ji Je,9 e e la J; ) -se: Qs,:u- ras : Ji 59-a' -,-a- 3' ul-e Jé

--> -°3' -,- Al-U Je é..a. J. 6: , -!>l° 59-a’ 4: ;- J Ju : 4-4 le - - 3’ 4:,

Hukumnya SAH shalat fardhu yang dikerjakan diatas perahu yang diam, bergerak,

sampan yang terikat dipinggir pantai dengan tanpa perbedaan ulama bila ia

menghadap kiblat dan mampu menyempurnakan rukun-rukunnya shalat...

CABANG

j : 4:

|Berkata pengikut-pengikut as-Syaafi'i “Bila seseorang shalat diatas perahu tidak

diperkenankan baginya meninggalkan shalat dalam keadaan berdiri bila ia mampu

seperti halnya shalatnya didaratan, pendapat ini selaras dengan Imam Malik dan

Ahmad sedang Imam Abu Hanifah membolehkannya saat perahunya telah berlayar".

j : :

|Berkata pengikut-pengikut as-Syaafi'i “Bila baginya ada halangan untuk menjalani

shalat dalam perahu dengan berdiri semacam kepalanya berputar-putar dan lainnya

maka boleh baginya menjalaninya dengan duduk, apabila angin bertiup membelokkan

arah perahu dan memalingkan wajahnya dari kiblat maka wajib baginya kembali lagi

menghadap kiblat dan meneruskan shalatnya berbeda saat ia shalat didaratan saat

terdapat orang lain memalingkan wajahnya dari kiblat maka batal shalatnya seperti

dalam keterangan yang telah lalu".

Berkata alQaadhi Husain “Perbedaannya adalah kasus berpalingnya wajah didaratan

langka sedang dilautan hal yang jamak dan dalam sesaat terkadang bisa berpaling

Wajahnya berulang-ulang".

CABANG
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6.41

Berkata pengikut-pengikut as-Syaafi'i “Bila waktunya shalat wajib telah tiba sementara

dirinya sedang berjalan dan saat ia menjalani shalat didaratan dengan menghadap

kiblat ia khawatir akan terpisah dari rombongan atau khawatir akan keselamatan

dirinya, hartanya maka baginya tidak diperbolehkan meninggalkan shalat dan

mengerjakannya diluar waktunya namun shalatlah diatas kendaraan sekedar

menghormati waktu dan diwajibkan baginya mengulangi shalatnya karena hal tersebut

termasuk udzur yang langka". [ Al-Majmuu 'alaa Syarh al-Muhaddzab III/240-241 ].

Wallaahu Alam Bis Showaab

0435. Gerakan Tubuh Yang Tidak Membatalkan Sholat

PERTANYAAN :

Sulis Saja Imuet

Jika pas sholat trus "itu"nya gerak-gerak (intisyar) batal endak shalatnya ?

JAWABAN :

Khoirun Najwa Anam

Tidak batal neng, karena hukumnya diqiyaskan ketika kita waktu sholat garuk-garuk

cuma pake 1 jari-jari yang laen dan tapak tangan tertempel pada pinggir bagian yang

gatal.

Arwandi Arwan

TIDAK BATAL. Berikut Anggota tubuh yg bergrak dalam shalat tidak batal : Telinga,

kelopak mata, lidah, Bibir, Dzakar dan jari. Keterangannya ada dalam kitab

Bughyatul Mustarsyidin dan Taqriratus Sadidah.

Masaji Antoro

ASALKAN GERAKNYA SECARA NATURAL MAKA TIDAK BATAL TAP| MAKRUH

KARENA TERGOLONG PERGERAKAN ANGGOTA RINGAN DALAM SHALAT,

NAMUN B|LA ADA UNSUR KESENGAJAAN UNTUK MEMPERMAINKAN SHOLAT

MAKA BATAL

(& - u- ( :uel) : --ei ( uj-5) ,SJ -M: -, sel (: -&- ) Ja: ( S

&u-Sé:-l 4- au le: Ju- si : si: si ( - si) : ,,:

Dan tidak batal shalat akibat gerakan-gerakan ringan meskipun banyak dan berulang

ulang namun hukumnya makruh seperti gerakan jari atau jemari saat menggaruk

dengan syarat telapak tangannya tetap (tidak ikut bergerak) atau gerakan pelupuk

mata, bibir, zakar atau lisannya karena kesemuanya masih mengikuti (menempel

dengan tidak bergerak) pada tempat pokoknya yang diam dan kokoh seperti halnya

jari-jemari. [Fath al-Mu'in I/215-216].

Jus Juše --U 4-3 e & Ju Ju Ja: Sè ( : -&- S ) Jé u5 -:J Jiau : :
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6.42

[Nihaayah az-Zain /91 ]. Wallaahu Alamu Bis Showaab

0453. DARAH NYAMUK MENEMPEL DI BAJU KETIKA SHOLAT

PERTANYAAN :

Adhi Chunk

Assalamualaikum... darah yang ada pada nyamuk lalu kita pukul serta menempel

pada baju waktu sholat apakah hukum darah itu najis dan bisa menggugurkan sholat

kita ??

JAWABAN :

Gofarona Subhan

Ma'fuWW kalo ukuran darah yg terlihat sangat kecil sekali tapi masih bisa dilihat mata,

kalo darahnya banyak ( nyamuknya sudah kenyang dan kelihatan merahnya--

biasanya geraknya lambat) maka tidak ma'fuWW...

Masaji Antoro

Wa'alaikumsalam. Kalau darah nyamuknya banyak tidak dima'fu (diampuni) kalau

sedikit menurut pendapat yang shahih masih diampuni

*ue) ( -3°, - a Ge AJ; ) •-ur Je S J.3: Jesas uju. Al J.A. S u ( -3°, - a: ge gia:

4- : 9u-} - - - -- - - - 4 - & -> g>: *

(Ala : )

3 & 1-es 9 -el, u: J- 3 J-> - -ae : 4: -3°, - J: J's La 4-4 As og

s:- u: -S le Juil Je S : - 9 J-šJe, ->l Je 25 le -es --

& 3-Ji:

Dan dima'fu (diampuni) darah yang keluar dari binatang semacam kutu, nyamuk yaitu

binatang-binatang yang pada dasarnya tidak memiliki darah yang mengalir melainkan

berasal dari yang ia hisap dari badan manusia kemudian ia muntahkan tapi tidak kulit

binatang tersebut... bila darah tersebut bukan akibat pekerjaannya. Bila keluarnya

akibat ulahnya seperti ia sengaja membunuh kutu di bajunya atau sengaja memencet

bisulnya atau ia shalat dengan memakai pakaian atau beralaskan perkara yang ada

darah kutunya atau ia mengenakan pakaian berlebih tanpa ada tujuan maka darah

darah yang semacam ini tidak lagi diampuni kecuali bila sedikit menurut pendapat
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6.43

yang shahih seperti keterangan dalam kitab at-Tahqiq dan al-Majmuu'. l'aanah at

Thoolibiin I/100].

al-usul al- : isi ae &: S si: : ja -- 3: uji e, s! .. ×i :

* ,ae J: ;& : : :e4 Ja: ; 2u: 3 se: ; ; .

Pembahasan yang tersisa mengenai masalah bila seekor nyamuk hinggap diantara

jemari orang shalat apakah najisnya diampuni ? Pendapat yang mendekati kebenaran

tidak dimaafkan karena bercampurnya darah pada kulit, dan dalam al-Kurdy dari al

Irsyad dijelaskan dan shalat tidak batal akibat darah semacam kutu atau jerawat selagi

tidak banyak yang bukan akibat ia bunuh (kutunya) atau pencet (jerawatnya). ITuhfah

al-MuhtaajVI/340]. Wallaahu Alamu Bis Showaab

0464. SHOLAT : POSISI TANGAN SAAT |"TIDAL

PERTANYAAN :

Kang Muhammad Ali Mawardy

Apakah nabi mengamalkan / menganjurkan / pernah melakukan tangan bersedekap

sehabis ruku' ? Jika tidak ? Bagaimana hukumnya jika kita bersedekap setelah ruku'

dikarenakan turut kepada guru ?

JAWABAN :

Masaji Antoro

POSISI TANGAN SAAT |TIDAL. Terjadi perbedaan pendapat tentang kesunnahan

bersedekap atau tidaknya tangan sewaktu 'tidal karena tidak terdapatkannya satu

hadits yang secara pasti mejelaskan tentang sedekap ketika i'tidal, kecuali dua hadits

yang dipergunakan sebagian ulama untuk menunjukkan sunnahnya perbuatan ini.

&al : : et e : 40% - Sies: 0-0 96

"Orang-orang dahulu diperintahkan untuk meletakkan tangan kanannya di atas hasta

tangan kirinya dalam shalat". (HR. Bukhari].

& Ais j: - s;- 4-53, s! 36

"Apabila mengangkat kepalanya (bangkit dari ruku"), maka beliau Saw meluruskan

(badannya) hingga semua rangkaian tulang belakangnya kembali ke posisinya". (HR.

Bukhari].

Kedua hadits di atas tidak secara jelas menunjukkan hukum perbuatan tersebut. Oleh

karena itu, para ulama berbeda pendapat dalam mensikapi permasalahan sedekap,

dan perbedaan pendapat ini sudah berlangsung sejak zaman Imam Ahmad bin

Hambal sedang memurut Imam Syafi'i dalam kitab Al-Umm dan dalam literatur kitab

kitab Fiqh Syafi'iyyah yang lain posisi tangan sewaktu i'tidal yang lebih utama dilepas
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(tidak bersedekap) kecuali bila dikhawatirkan terjadi 'abats (mengganggu konsentrasi

dalam sholat). Wallahu A'lam. Sumber : http://www.facebook.com/note.php?

note_id=129555857086020

Kalangan Syafi'iyyah lebih cenderung memilih melepaskan kedua tangan lurus

kebawah saat i'tidal

ع ه ا القنوت من الفراغ
بعد أو االعتدال

ذكر في كان سواء يرسلهما بل صدره
تحت يجمعهما فال االعتدال

زمن
أما

ش

"Sedang saat I’tidal maka janganlah mengumpulkan kedua tangan dibawah dada tapi

lepaskan keduanya baik saat membaca doa/dzikiran I’tidal atau setelah rampung dari

membaca Doa Qunut". [Hasyiyah al-Jamal ‘ala al-Manhaj II/38]. Wallaahu A'lamu Bis

showaab

Mbah Jenggot II

Saya mendapatkan keterangan seperti ini

1. Imam ibnu Hajar secara shareh dan terang menjelaskan dalam kitab beliau

Tuhfatul Muhtajjilid 2 hal 67 bahwa yang disunatkan adalah melepaskan tangan/

irsal. Dan dalam halaman 72 beliau juga menolak pendapat yang mengatakan

bahwa yang sunat ketika i`tidal adalah bersedekap. Diantara seluruh kitab Imam

Ibnu Hajar bila terjadi pertentangan maka yang lebih didahukan adalah kitab

Tuhfatul Muhtaj kemudian Fathul Jawad kemudian Al Imdad kemudian Al Fatawa

dan Syarah Al `Ubab.

2. Imam Muhammad Ramli, pendapat beliau dapat kita lihat dalam kitab beliau

yang paling utama yaitu kitab Nihayatul Muhtaj jilid 1 hal 501 cet. Dar Kutub

Ilmiyah. Imam Ali Syibra Malasy dalam mengomentari Kitab Imam Ramli,

Nihayatul Muhtaj dalam penjelasan Imam Ramli tentang sunat meletakkan tangan

dibawah dada, Imam Ali Syibra Malasy (jilid 1 hal 549 cet. Dar Kutub Ilmiyah)

menngomentari bahwa hukum tersebut berlaku ketika sedang berdiri hingga rukuk,

tidak berlaku ketika i`tidal, karen aketika i`tidal tangan disunatkan dilepas/irsal.

3. Imam Nawawy Al Bantany, pendapat beliau dapat kita lihat dalam beberap

akitab beliau: Nihayatuz Zain. Dalam kitab tersebut setelah beliau menerangkan

rukun ke 6 dalam shalat adalah i`tidal, kemudian beliau menyatakan :

( الحمد لك ربنا ) ويقول يديه يرسل أن ( انتصاب بعد ) يسن ( و )“

dan disunatkan seetelah tegak berdiri bahwa ia melepaskan kedua tangannya...

4. Imam Sulaiman Al-Bujairimy, pendapat beliau dapat kita lihat dalam kitab beliau

Hasyiah Bujairimy `ala syarah Manhaj. Dalam kitab tersebut jilid 1 hal 274 cet. Dar

kutub Ilmiyah beliau menukil tanpa menolak nash kitab Tuhfatul Muhtaj yang

menyatakan bahwa yang disunatkan ketika i`tidal adalah melepaskan tangan/irsal,

sedangkan pendapat yang mengatakan sunat meletakkan tangan dibawah dada
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adalah pendapat yang tertolak/mardud.

Abdullah Afif

Link asal, yaitu,http://www.facebook.com/groups/piss.ktbl

permalink/464202840269196/?

Comment id=465558820133598&Offset=0&total Comments=31

menyebutkan:

Cara yang dipilih oleh imam Nawawi dan Imam Ibnu Hajar adalah, seperti halnya

meletakkan kedua tangan setelah membaca Takbirat al-Ihrâm.

J --di sa: : esk usai (J- ) --> - 140 - 1 - : : sau

2 - de - - -- u:Jee 2 : - ki-Aid : 2: *J :

a -;au le Juss- in:: 2u: :

Telah ditanya Ibnu Hajar Al Haitami, (semoga Allah memberikan kemanfaatan dengan

ilmu beliau dan keberkatan kepada kaum muslimin dengan keberadaan beliau)Apakah

orang yang shalat itu meletakkan kedua tangannya ketika melakukan dzikir 'tidal

sebagaimana meletakkannya setelah takbiratul ihram, ataukah menggantungkannya

lurus ke bawah ?

Beliau menjawab:Yang ditunjukkan penjelasan Imam Nawawi dalam kitab Syarh a

Muhaddzab, sesungguhnya orang shalat tersebut meletakkan kedua tangannya di

waktu berdiri "tidal, sebagaimana meletakkannya setelah takbiratul ihram.Dan dengan

ini aku berpendapat dalam kedua syarah Irsyad saya dan yang lainnya.Wallaahu

Subhaanahuu Wa Ta'aalaa Alamu Bishshawaab. Selesai

Catatan:Imam Ibnu Hajar dalam kitab al Fatawa al Fiqhiyyah al Kubra memang

menulis demikian.

Bisa dilhat link berikut:http://www.k128.net/knol6/?p=view&post=1033081dan:http://

islamport.com/d/2/ftW/1/3/20.html

http://islamport.com/d/2/ftw/1/3/20.htmllihat 2/3

Tapi dihalaman 150 (Maktabah Syamilah) beliau memu'tamadkan tidak bersedekap.

tabirnya sebagai berikut:

J-3 e: & Sa ss- sisi: : , jau -, g: : :: - ; usa J

di-d & 4: --e us & Asad - usu-su : Jès a: ,- - di Su-3 :

•

J: u: **s- - 3° 4: 4 ru -- $ues -- usia: S; -si-:

s,- -> usia: Nois-,

Sumber: http://www.k128.net/knol6/?p=view&post=1033090&page=129

dan : http://islamport.com/d/2/ftW/1/3/21.html2/54
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J-3 e: & Sa ss- 31&i: : , jau -, g: : :: - ; usa J

eus & Assai - agu-39 : Jè: , - - J di Su-3 :

Imam Ibnu Hajar (semoga Allah memberi manfaat dengan beliau) yang mana teks nya

Syeikh Zakariya Rahimahullaahu Ta’alaa menuturkan dalam Syarah al Bahjah

bahwasanya orang shalat ketika i'itidal setelah ruku dia menurunkan kedua tangannya

dengan menurunkan yang ringan ke bawah dadanya saja.

Sementara selain Syeikh Ibnu Hajar berkata dengan menurunkannya (tanpa

diletakkan dibawah dada.Pen) Pendapat mana yang mu'tamad dari hal tersebut ?

us-, - se: : -w 2: :ues -- -: ; usi-A di: 8 ji -u

s,- -> usia: Nois-,- J u: **,

Beliau menjawabSesungguhnya yang mu'tamad adalah dia menurunkan kedua

tangannya dan tidak meletakkan keduanya dibawah dadanya.

|barot Syarah saya untuk kitab al 'Ubaab setelah ucapan Mushannif ketika berdiri

tegak mushalli menurukan kedua tangannyaMenurut zahirnya bahkan sharihnya

ucapan ulama disini bahwasanya mushalli tidak meletakkan kedua tangannya dibawah

dadanya.

Tabir al Fatawa al Fiqhiyyah al Kubra yang terakhir sama dengan tabir Tuhfatul

Muhtaajjuz halaman 153. Berikut tabirnya:

3- 3,é: - ; :-e 2-3 :U - 89-J; )-al; e: : ; (44 &, ) - :-al ( :

-> 4. Jar J-S : -J : J. v -> -la: 4-3 ua S : ā. 4- Jl. Aé--> -us') se

auäls ey

Sumber link:http://WWW.islamWeb.net/newlibrary/display_b00k.php?

bk no=20&|D=18&idfrom=919&idto=11478.b00kid=208StartnO=41

adapun tabir al Fatawa al Fiqhiyyah al Kubra yang pertama sama dengan Hasyiyah

Asy Syarqawi'alaa Tuhfatiththullaab juz halaman 199Tabirnya

9-2 -- u: Su-3l u4-0 uju s3- 5°

Sayyid Mushthafa ibn Hanafi Adzdzahabi dalam pentaqriran atas hasyiyah Syarqawi

menulis :

* Ji wel-, di le J : 4 us-Jl 3- 22, 2 J; 34a,- - 4:

Wallaahu A'lam
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6.44 0465. SHOLAT : SEDEKAP DENGAN TANGAN SEDIKIT MIRING

KEKIRI

PERTANYAAN :

Wahabi Moderat

Maaf, saya melihat orang-orang aswaja kalau shalat bersedekapnya koG dimiringkan

ke kiri, Ada dasarnya nggak sich ?'afwu, Allahul Musta'an

JAWABAN :

Melanie Keygel An-Nisaa

Sedekap orang-orang aswaja yang tangannya sedikit miring ke kiri memang ada

dasarnya yaitu :

4 -ld & 9- 4 J 9u si (4,- 3: 9-- 4:

1/135 J:Jual juel -u5.

( - wel- - 44& 9- :ua si ( 9- - - -- ) :S si ( -s-ess

J- - - - - - 4 - Jl. G - - 9u 9- 4 Jl Geuw - 3:9

e-"Je - 24 3-23 •i 3Dua)

1/58 Ja; 4:u: -us.

9u: * -lai 95 -J & J Suu 3,- 3: 3-ali - - - 9 :ul ue -J:

ses - - - 4 - 4 J-, -, × 3-1 - 9 JA -9-e suar9 - -

: * 1> - &es -j al-ue - - 34: & &-SJe valu-l 9-e Je-u.

2/62 :9-9 asal

**J- : le ad- e & 4- a > : - J Su-ji - Jl u: 9 -s

2/212 -la-J : - Je ->J :

& 9-e Je -) 24 Ja-j &a: Jī , : : es : 06 sl;- al;-3 -uss) : *ul ges

&a: - ol ( : J: : -, - Jwal 3>J -s-à u-Ji Qu- J: -lai su -!

19 : “A ({}; 4 e us we- G- -us)

1/230 -la-J : - Je ->J :

* : - : -3 ° 4-2 ° : - ; -ji: , : -:

4/347 - asJ le ga-J :u

Ahmad Baqi Albatawi

Cara meletakkan tangan pada waktu shalat. Mengenai letak kedua tangan pada saat

berdiri shalat terdapat khilaf di dalamnya:

1. Tersebut di dalam kifayatul Akhyar juz 1 hal 113:

Dan disunnahkan meletakkan keduanya di bawah dadanya, Ibnu Khuzaimah telah
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meriwayatkannya di dalam shahihnya dan dikatakan: meletakkan keduanya di

bawah pusat. Dan berkata Ibnu Munzir kedua-dua cara itu sama saja.

Yang afdhal diletakkan di bawah dada di atas pusat agak condong ke sebelah kiri

seperti memegang hati. Caranya adalah memegang dengan tangan kanannya

akan pergelangan tangan yg kiri.

2. Tersebut di dalam 'anatuththalibin juz 1 hal 135.

Di bawah dadanya dan di atas pusatnya artinya: Condong ke arah kirinya, karena

hati berada padanya. Dan rahasia tentang meletakkan keduanya seperti demikian,

bahwa adalah keduanya di atas semulia-mulia anggota dan dia adalah hati.

3. Tersebut didalam Hasyiatul Bajuri juz 1 hal 171:

Dan adalah keduanya di bawah dadanya dan di atas pusatnya; artinya Condong ke

arah kirinya, karena bahwasanya hati berada di sebelah kiri.

4. Tersebut di dalam Hasyiatul Jamal 'ala Syarhil Manhajjuz 1 hal 401:

Dan rahasia pada meletakkan keduanya di bawah dadanya bahwa adalah

keduanya di atas semulia-mulia anggota, karena bahwasanya ia itu di bawah dada

daripada sesuatu yg mengiringi sisi sebelah kiri.

5. Tersebut didalam Hasyiatul Bermawi 'ala Syarhil Ghoyah hal 71:

Di atas pusatnya, artinya keadaannya condong ke arah kirinya karena

sesungguhnya hati berada pada arahnya. Tersebut di dalam Nihayatuzzain hal 58.

Dan meletakkan keduanya artinya: kedua telapak tangan di bawah dadanya,

padahal memegang dengan kanannya akan kirinya, artinya mengenggam akan

pergelangan tangan kirinya dg tapak tangan kanannya, dan diletakkannya akan

keduanya di bawah dadanya di atas pusatnya, Condong keduanya ke sebelah

kirinya sedikit. Walloohu Alam.

6.45 0488. SHOLAT : Sholat Di atas KASUR

PERTANYAAN :

Sherly Retna Jamilah

Gimana hukum sebenarnya melaksanakan sholat di atas kasur ?

JAWABAN :

Masaji Antoro

BOLEH melaksanakan Solat diatas kasur.

(&w - S & Jsi 96 &- 4,- J9-I : 9: A- - Jé (A- - 3’ 4:

( - & &- 4,- A- - - -s-ju : -b si ->s- Jl. (4 J9- - 4: 4:

Al J3-J 3 u: ;; Jl: Al J9
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Rukun Shalat ke 7:

SUJUD DUA KALI dalam setiap rakaat pada perkara yang tidak ia bawa meskipun

ikut bergerak saat ia bergerak dalam shalatnya seperti sujud pada tempat tidur yang

ikut bergerak saat ia bergerak dalam shalatnya maka tidak masalah sujud diatasnya

karena bukan yang ia bawa dalam shalat seperti diperkenankannya sujud pada

perkara yang ia bawa namun tidak ikut bergerak dalam shalatnya seperti ujung

selendangnya yang panjang.

Dikecualikan dengan keterangan saya (pengarang) diatas, bila ia sujud pada perkara

yang ia bawa dan ikut bergerak dalam shalatnya seperti ujung sorbannya maka tidak

sah, bila ia sujud padanya batal shalatnya jika ia menyengaja dan mengetahui

keharamannya bila tidak maka ulangilah sujudnya.

(keterangan karena tempat tidur bukan yang ia bawa dalam shalat) Dibolehkannya

sujud pada semacam tempat tidur yang dapat bergerak saat ia bergerak dalam

shalatnya karena tempat tidur bukanlah perkara yang ia bawa (dalam tubuhnya)

sedang yang berdampak tidak sah sebatas perkara yang ia bawa. [ I’aanah at

Thoolibiin I/162]. Kecuali kasurnya bar KOMPOLAN... Hehe
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7.1

ZAKAT

Bab ini berisi dokumen tanya jawab dan diskusi tentang hal-hal yang berkaitan dengan

zakat.

0263. ZAKAT PRODUKTIF

Oleh Hakam Ahmed ElChudrie

Dari beberapa literature, zakat mempunyai arti suci, berkembang, berkah, tumbuh,

bersih dan baik. Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang bersifat ibadah dan

sosial, yang kewajibannya sering digandengkan dengan kewajiban shalat. Namun

Zakat secara syariah terdapat beberapa definisi zakat yang dikemukakan oleh ulama

mazhab, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Ulama mazhab Maliki mendefinisikan zakat adalah mengeluarkan bagian

tertentu dari harta tertentu yang telah mencapai satu nisab bagi orang yang berhak

menerimanya, dengan ketentuan harta itu milik sempurna, telah haul, dan bukan

merupakan barang tambang.

2. Ulama Mazhab Hanafi mendefinisikan zakat adalah pemilikan bagian tertentu

yang dimiliki seseorang berdasarkan ketetapan Allah SWT.

3. Ulama Mazhab Syafi’i mendefinisikan zakat adalah sesuatu yang dikeluarkan

dari harta atau jiwa dengan cara tertentu.

4. Ulama Mazhab Hambali mendefinisikan zakat adalah hak wajib pada harta

tertentu pada waktu yang tertentu pula.

Dari beberapa definisi zakat yang diberikan oleh para Imam Mazhab, tentunya antara

satu definisi dengan definisi lainnya tidak terjadi perbedaan yang sangat jauh. Namun

dapat ditarik garis tengah bahwa zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang

mempunyai kelebihan harta untuk menyalurkannya kepada asnaf zakat yang delapan

sebagaimana yang terdapat di dalam surat at-Taubah: 60.

Dalam sejarah, rukun zakat dikerjakan oleh umat Islam setelah mengerti dengan

benar tentang arti shalat lima waktu secara berjama’ah, dimana dua kalimah syahadat

telah benar-benar meresap ke dalam hati dan mewujudkan amal shaleh. Perintah

mengeluarkan zakat ini mulai berlangsung pada tahun ke II Hijriah, dimana Muslimin

dan kesatuan sosialnya telah kokoh dan kuat. Kekuatan kaum Muslimin yang telah

menegakkan satu kebenaran dalam masyarakat telah di atur terikat dalam rasa

persatuan yang amat kokoh dan kuat terkemas rapi dalam shalat lima waktu, hidup

dalam persamaan dan persaudaraan yang mesra di masjid.

Diantara iman yang menjadi sifat dan sikap seorang mukmin dengan ikhlas

melaksanakan zakat adalah berkat ajaran dan didikan shalat berjama’ah. Dari

keterangan di atas, menunjukkan bahwa kedudukan sistem zakat dalam Islam

7
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sangatlah penting dalam hidup matinya umat Islam itu sendiri. Sebagai individu,

tentunya tidak akan lahir ke dunia hanya membawa roh semata, demikian juga Islam

tidak akan dapat lahir dan tumbuh kuat dan kuasa, apabila di dalam perjalanannya

tidak memperoleh pelajaran dan pendidikan ilmu tentang zakat yang secara nyata

menjadi dasar dalam kehidupan ekonomi Islam.

Begitu seriusnya kedudukan zakat ini, sehingga pada awal kekhalifahan Abu Bakar

dimana telah muncul orang-orang yang melakukan pembangkangan untuk

menunaikan zakat, oleh sebab itu khalifah melakukan ijtihad dengan memerangi

mereka. Khalifah Abu Bakar menyatakan: "Demi Allah, Saya akan perangi orang yang

membedakan antara shalat dan zakat, karena zakat itu karena zakat itu hak harta;

Demi Allah! kalau sekiranya mereka itu tidak menyerahkan anak-anak unta yang

dahulu mereka serahkan kepada Rasulullah saw, saya akan perangi mereka

berdasarkan keengganan tersebut." (HR. Abu Daud).

Begitu seriusnya komitmen Islam dalam menanggulangi kaum dhuafa secara continue

dan sistematis. Untuk mengakomodir jumlah kaum dhuafa yang jumlahnya sangat

banyak, pada saat sekarang ini para amilin menempuh upaya dengan menyalurkan

zakat dalam bentuk Produktif. Sebenarnya, apabila dikaji lebih jauh, sejak dahulu

pemanfaatan zakat dapat digolongkan kepada empat bentuk:

1. Bersifat konsumtif tradisional yaitu proses dimana pembagian langsung kepada

para mustahiq.

2. Bersifat konsumtif kreatif yaitu proses pengkonsumsian dalam bentuk lain dari

barangnya semula, seperti di berikan dalam bentuk beasiswa, gerabah, cangkul

dan sebagainya.

3. Bersifat produktif tradisional yaitu proses pemberian zakat diberikan dalam

bentuk benda atau barang yang diketahui produktif untuk satuan daerah yang

mengelola zakat. Seperti pemberian kambing, sapi, becak dan sebagainya.

4. Bersifat produktif kreatif yaitu proses perwujudan pemberian zakat dalam bentuk

permodalan bergulir baik untuk usaha program sosial, home industri atau

pemberian tambahan modal usaha kecil.

Penyaluran zakat secara produktif ini pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW.

Dikemukakan dalam sebuah hadits riwayat Imam Muslim dari Salim bin Abdillah bin

Umar dari ayahnya, bahwa Rasulullah saw telah memberikan zakat kepadanya lalu

menyuruhnya untuk dikembangkan atau disedekahkan lagi. Menurut Didin Hafiduddin

dalam buku Panduan Zakat, dana zakat bukan pemberian sesuap nasi dalam jangka

sehari dua hari, kemudian para mustahiq menjadi miskin kembali, tapi dana zakat itu

harus memenuhi kebutuhan hidup secara lebih baik dalam jangka waktu yang relatif

lama.

Sejalan dengan pendapat Didin Hafiduddin di atas, Yusuf Qardhawi berpendapat,

© 2013 www.piss-ktb.com



748 PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB

zakat merupakan ibadah maaliyah ijtimaiyah yang memiliki posisi yang sangat

penting, strategis, dan menentukan, baik dari sisi ajaran maupun sisi pembangunan

dan kesejahteraan ummat. Dalam buku yang lain, Yusuf Qardhawi juga menyatakan

bahwa zakat dapat memberikan solusi dalam masalah kemiskinan, pengangguran dan

pemerataan ekonomi, apabila dilakukan secara optimal.

Penjelasan Didin Hafiduddin dan Yusuf Qardhawi di atas telah menunjukkan kepada

kita bahwa zakat harus dikelola dengan baik, karena zakat merupakan salah satu

sumber pemasukan dana yang sangat potensial untuk menjadi alternatif bagi

pemberdayaan ekonomi umat. Oleh sebab itu, melalui pemberdayaan ekonomi

produktif ini diharapkan nantinya akan lahir muzakki-muzakki baru. Para mustahiq

didorong untuk menggunakan dana zakat selain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya

(konsumtif) juga berorientasi produktif, dengan mengembangkan potensi usaha yang

dimilikinya agar terus berkembang.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam pembukaan pencanangan

Program Aksi Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil

dan Menengah (UMKM) 2005 dan pencanangan Tahun Keuangan Mikro 2005 di

Jakarta, Sabtu (26/2) meminta para ulama mengkaji penggunaan dana zakat sebagai

sumber pembiayaan usaha produktif. Dana zakat yang terkumpul tidak hanya

digunakan untuk urusan konsumtif tapi menjadi sumber pendanaan untuk

menggerakkan ekonomi masyarakat. Jadi zakat yang terkumpul bukan hanya untuk

ibadah dalam arti memenuhi kebutuhan konsumtif, tapi bisa juga dijadikan sumber

pembiayaan. Hal senada juga disampaikan oleh salah seorang pakar ekonomi Islam

yaitu Ir. H. Adiwarman Azwar Karim, Ia mengingatkan nilai penting pengelolaan zakat

untuk menghasilkan kegiatan ekonomi produktif. Hal serupa juga disampaikan oleh

ketua Majelis Perwakilan Ulama Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Muslim Ibrahim

dalam acara kajian tingkat tinggi yang diselenggarakan pada tanggal 9 Juni 2007

bertempat di Mesjid raya Banda Aceh dalam makalah beliau yang isinya antara lain:

Kalau sanggup bekerja mencari nafkah dan hampir dapat mencukupi dirinya sendiri

dan keluarganya, seperti buruh/tukang, pedagang, petani, dan lain-lain, akan tetapi

mereka kekurangan sarana, prasarana ataupun modal. Mereka tidak memperoleh

hasil sesuai dengan kebutuhannya. Bagi mereka ini dapat diberi sesuatu, misalnya

modal usaha. Diharapkan dengan modal ini, mereka akan dapat hidup layak dan

malah dapat menjadi muzakki pada masa-masa yang akan datang.

Dengan pola produktif ini, tentunya tidak akan mustahil zakat dapat mempunyai

peranan yang sangat penting dalam membuka lapangan pekerjaan baru,

meningkatkan derajat hidup orang-orang miskin untuk selalu kekurangan dan

meningkatkan tali persaudaraan si kaya dan si miskin. Landasan awal pengelolaan

zakat produktif ini adalah bagaimana dana zakat tidak habis dikonsumsi untuk

kebutuhan sehari-hari, tetapi lebih bermakna karena digunakan untuk melancarkan

usahanya. Bukankah Nabi Muhammad saw telah mengingatkan kita sebagaimana
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terdapat dalam hadits beliau yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari: "Tidak ada

sesuatu makanan yang lebih baik bagi seseorang, melainkan apa yang dihasilkan dari

karya tangannya sendiri." Disamping itu ada Pepatah mengatakan, Berikanlah kail,

bukan ikannya. Oleh sebab itu, Modal usaha yang digulirkan dari dana zakat

diharapkan menjadi kail yang mampu menangkap ikan-ikan yang tersedia di alam.

Dengan demikian ia akan dapat berusaha sendiri dalam meningkatkan tingkat

perekonomiannya sehari-hari.

Kemudian, kewajiban lain yang harus dilakukan pengelola zakat setelah menyalurkan

zakat secara produktif adalah melakukan pembinaan dan pendampingan kepada para

mustahiq agar kegiatan usahanya dapat berjalan dengan baik. Pembinaan dan

pendampingan tidak hanya diberikan untuk memperkuat sisi rohani mustahiq, tetapi

juga sisi manajerial dan kemampuan wirausahanya. Harapannya, dengan kemampuan

tersebut kehidupannya akan lebih sejahtera. Fakta yang berkembang di lapangan

menunjukkan, pengentasan kemiskinan seakan-akan menjadi tanggung jawab negara

sepenuhnya. Berkaca pada sejarah, melalui instrumen zakat, kita melihat alternatif lain

yang teruji dalam mensejahterakan masyarakat. Tentu saja butuh kapasitas lebih dari

pengelola zakat untuk mengimplementasikan konsep pemberdayaan ini, baik dari segi

sumber daya manusia (SDM) maupun sistem yang dimilikinya.

Dalam penyaluran zakat produktif, ketrampilan khusus mustahiq merupakan faktor

yang penting disamping ada faktor yang paling penting yaitu kejujuran. Orang yang

memiliki ketrampilan khusus ataupun mempunyai bakat berdagang, berhak

mendapatkan bagian dari zakat yang ada, agar ia mampu menjalankan profesinya.

Diharapkan pada akhirnya, ia mampu mendapatkan penghasilan tetap yang dapat

mencukupi kebutuhan hidupnya. Bahkan mencukupi kebutuhan keluarganya dengan

teratur dan untuk selamanya. Imam Nawawi yang merupakan ahli tasawuf pada

zamannya menjabarkan dalam sebuah hadits: "Sesungguhnya Allah mencintai

mukmin yang profesional (mempunyai keahlian). Sedangkan bagi orang yang lemah

dan tidak mampu untuk menjalankan ketrampilan, profesi ataupun bekerja untuk

mencari nafkah bagi kehidupannya, Islam telah mempunyai suatu hukum yang

khusus."

Dalam hal ini, Imam An Nawawi menjelaskan dalam “Majmu” pada pembahasan

tentang kadar dan ukuran zakat yang disalurkan kepada fakir miskin yang ia nuqil dari

fiqh mazhab Syafi’i: Apabila ia terbiasa dalam melakukan suatu ketrampilan tertentu,

maka ia diberikan zakat untuk dapat membeli semua keperluan yang dibutuhkan agar

dapat menunjang ketrampilannya tersebut ataupun untuk membeli alat-alatnya, baik

dalam harga murah maupun mahal, dengan ukuran tersebut ia mampu mendapatkan

keuntungan dari hasil usahanya. Karena itu, ukuran ini berbeda disetiap profesi,

ketrampilan, daerah, zaman dan juga orang yang menerimanya. Para Sahabat kami

pun telah memberikan pendekatan-pendekatan dalam hal ini dengan ungkapan

mereka; Apabila seseorang berprofesi sebagai pedagang jeruk, maka ia mendapatkan
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zakatnya sebesar lima sampai sepuluh dirham; bila ia berprofesi sebagai pedagang

perhiasan, maka ia diberikan zakatnya sepuluh ribu dirham, jika dianggap ia tidak

akan mencapai keuntungan kurang darinya …. atau semisal ia adalah seorang yang

berprofesi sebagai money changer, maka ia diberikan uang sesuai dengan

kebutuhannya tersebut. Dan, apabila seseorang adalah tukang jahit, tukang kayu,

tukang daging, atau lainnya, maka ia diberikan uang zakat yang cukup untuk dibelikan

barang-barang penunjangnya. Apabila seseorang berprofesi sebagai ahli pertanian,

maka ia diberikan zakatnya berupa dana awal yang dapat digunakan membeli alat-alat

pertanian secara permanen. Namun apabila seseorang belum menguasai suatu

keahlian dan ketrampilan yang dapat menopang dalam memenuhi kehidupan sesuai

dengan kebutuhan hidup orang-orang seumurannya dan daerah di mana ia hidup,

namun kebutuhannya tersebut tidak hanya diukur dalam setahun.

Pendayagunaan zakat produktif telah dilaksanakan di beberapa negara misalnya

Malaysia yang telah menyalurkan zakat produktif dalam bentuk modal usaha,

pendidikan, home industri, perusahaan, catering, taylor dan lain sebagainya yang

kesemuanya ditujukan dalam rangka untuk lebih cepat meningkatkan tingkat

perekonomian kaum dhuafa. Hal ini disampaikan dalam Tuan Haji Sharir bin Mukhtar.

Bahkan zakat produktif ini disampaikan hampir seluruh Nara Sumber yang ada

diantaranya terdiri dari pakar-pakar zakat se Asia Tenggara.

Di Indonesia, juga tidak kalah dengan Malaysia, misalnya program bantuan becak,

modal usaha perdagangan, pelatihan bengkel dan lain sebagainya yang disalurkan

oleh Dompet Dhuafa. Di Aceh, penyaluran zakat produktif telah dilaksanakan, namun

pada masyarakat kita terkadang timbul polemik. Artinya ada sebahagian masyarakat

kita yang beranggapan bahwa zakat harus disalurkan secara penuh (konsumtif) dan

tidak boleh bergulir (revoving fund), apabila polemik ini terus terjadi, maka Aceh yang

merupakan satu-satunya daerah yang mendapatkan legitimasi untuk melaksanakan

syari’at Islam dikhawatirkan tidak akan dapat mengurangi jumlah kaum dhuafa melalui

dana zakat, padahal zakat merupakan solusi yang ditawarkan Islam dalam

mengurangi jumlah kaum dhuafa. Program penyaluran zakat produktif di Aceh

diantaranya dilakukan dalam bentuk pemberian modal usaha (pertanian,

perdagangan), home industri, becak, mesin jahit, penggemukan lembu, dan lain

sebagainya. Pola yang diterapkan berbeda-beda, ada yang memakai sistem

Mudharabah dan Qardhul Hasan. Wallahu ‘Alam Bis Shawab.
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7.2 0319. FIQH ZAKAT PRAKTIS

Oleh : Tim Zakat Sidogiri

Bagian I

Pengertian Zakat

Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat merupakan kata dasar (masdar) dari zaka yang

berarti berkah, tumbuh, bersih dan baik. Sesuatu itu zaka, berarti tumbuh dan

berkembang, dan seorang itu zaka, berarti orang itu baik.

Menurut Lisan Al-‘Arab arti dasar dari kata zakat, ditinjau dari sudut bahasa, adalah

suci, tumbuh, berkah dan terpuji; semuanya digunakan dalam al-Qur’an dan al-Hadits.

Tetapi yang terkuat, menurut al-Wahidi dan lain-lain, kata dasar zaka berarti

bertambah dan tumbuh, sehingga bisa dikatakan, tanaman itu zaka, artinya tumbuh,

sedangkan tiap sesuatu yang bertambah disebut zaka, artinya bertambah. Bila satu

tanaman tumbuh tanpa cacat, maka kata zaka di sini berarti bersih. Dan bila

seseorang diberi sifat zaka dalam arti baik, maka berarti orang itu lebih banyak

mempunyai sifat yang baik. Seorang itu zaki, berarti seorang yang memiliki lebih

banyak sifat-sifat orang baik, dan kalimat “zakka al-hakim al-syuhud” berarti hakim

menyatakan tambahan para saksi dalam khabar.

Zakat dari segi istilah fiqih berarti “Sejumlah harta tertentu diwajibkan Allah diserahkan

kepada orang-orang yang berhak” disamping berarti “mengeluarkan jumlah tertentu itu

sendiri”. Jumlah yang dikeluarkan itu disebut zakat katrna yang dikeluarkan itu

menambah banyak, membuat lebih berarti, dan melindungi kekayaan itu dari

kebinasaan”. Demikian disampaikan oleh Al-Nawawi mengutip pendapat Al-Wahidi.

(Fiqh al-Zakat, I/36).

Bagian II

Harta Yang Wajib Dikeluarkan Zakatnya

Al-Madzhahib al-Arba’ah (madzhab yang empat; meliputi Hanafi, Maliki, Syafi’i dan

Hanbali) berbeda pendapat mengenai harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Untuk

lebih jelasnya di sini perlu disampaikan pendapat tiap-tiap madzhab:

A. Harta yang wajib dikeluarkan zakatnya menurut Syafi’iyah :
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1. Masyiyah (hewan ternak); meliputi unta, sapi, kerbau, dan kambing.

2. Naqd; meliputi emas dan perak, pula termasuk uang emas atau perak.

3. Zuru’ (hasil pertanian) seperti, padi, kedelai, kacang ijo, jagung, kacang

tunggak dan gandum.

4. Tsimar (buah-buahan); meliputi anggur dan kurma

5. ‘Arudh al-tijarah (harta dagangan).

6. Ma’dan (hasil pertambangan emas dan perak) dan rikaz (temuan harta emas

dan perak dari pendaman orang-orang jahiliyah).

B. Harta yang wajib dikeluarkan zakatnya menurut Hanafiah:

1. Masyiyah (hewan ternak); meliputi sapi, unta, kambing dan kuda

2. Naqd; emas dan perak

3. Semua tumbuh-tumbuhan yang untuk penghasilan termasuk madu.

4. Amwal al-tijarah (harta dagangan).

5. Ma’dan (hasil tambang) yang meliputi besi, timah, emas dan perak, dan

rikaz; yang meliputi semua jenis permata yang ditemukan dari simpanan

jahiliyah

C. Harta yang wajib dikeluarkan zakatnya menurut Malikiyah :

1. Masyiyah (hewan ternak); meliputi sapi, unta dan kambing

2. Zuru’ (hasil pertanian) seperti padi, kedelai, kacang ijo, jagung, kacang

tunggak (otok), gandum.

3. Tsimar (buah-buahan); meliputi anggur, kurma dan zaitun

4. Amwal al-tijarah (harta dagangan).

5. Ma’dan dan rikaz

6. Naqd; emas dan perak

D. Harta yang wajib dikeluarkan zakatnya menurut Hanabilah :

1. Masyiyah (hewan ternak); meliputi sapi, unta dan kambing

2. Naqd; emas dan perak
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3. Setiap biji-bijian; seperti kacang, beras, kopi dan rempah-rempah.

4. Tsimar (buah-buahan); meliputi anggur, kurma dan buah pala.

5. Harta dagangan.

6. Ma’dan (semua hasil pertambangan seperti emas, perak, besi, timah,

minyak tanah dan permata) dan rikaz; semua barang berharga yang ditemukan

dari simpanan jahiliyah

7. Madu

Bagian III

Syarat-syarat Wajib Dikeluarkan Zakat

A. Syarat-syarat hewan yang wajib dikeluarkan zakatnya:

1. Sampai satu nishab (lihat tabel).

2. Dimiliki secara penuh (al-milk al-taam) baik perorangan maupun syirkah.

Jika milik umum seperti milik masjid, madrasah, dan jam’iyah atau miliknya

budak maka tidak wajib dizakati. Keterangan : Piutang, Mabi’ yang belum

diambil oleh pembeli serta barang yang hilang tetap wajib dizakati.

3. Haul (perputaran satu tahun penuh) dengan mengikuti kalender Hijriyah

4. Tidak untuk dipekerjakan seperti untuk disewakan.

5. Digembala ditempat yang tidak dipungut biaya termasuk milik sendiri dalam

mayoritas satu tahun.

Catatan : syarat yang keempat dan kelima tidak menjadi persyaratan dalam

madzhab Maliki.

B. Syarat-syarat wajib mengeluarkan zakat Naqd (Emas dan Perak);

1. Dimiliki atau dikuasai secara penuh (al-milk al-taam).

2. Sampai satu nishab.

3. Tidak mempunya hutang menurut al-Madzahib al-Tsalatsah (madzhab yang

tiga) selain Syafi’iyah.

4. Haul (perputaran satu tahun penuh) mengikuti kelender Hijriyah

5. Tidak dipakai sebagai perhiasan

Catatan : a) menurut madzhab Hanafi perhiasan yang diperbolehkan (al-huliy
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al-mubah) tetap wajib dizakati.(lihat Mauhibah Dzi al-Fadhl 4/)

b) menurut sebagian ulama uang kertas wajib dikeluarkan zakatnya,

sebagaimana emas dan perak, sedangkan nishab kadar zakatnya sama

dengan emas dan perak.

C. Syarat-syarat hasil bumi yang wajib dikeluarkan zakatnya;

1. Ditanam. Catatan: menurut Syeikh Mahfuzh Termas, pendapat yang lebih

kuat adalah yang tidak mensyaratkan hal ini. (lihat: Mauhibah Dzi al-Fadhl)

2. Berupa biji-bijian yang bisa menjadi makanan pokok dan bisa disimpan

dalam waktu yang lama

3. Tidak mempunyai hutang menurut Hanabilah.

4. Satu nishab (dalam hal ini madzhab Hanafi tidak mensyaratkan nishab)

Catatan: Hasil panen dalam masa satu tahun apabila satu jenis maka

dikumpulkan dalam menjumlah nishab dan dalam menentukan kadar zakatnya.

Apabila dalam pengairannya tanpa dipungut biaya, maka zakat yang

dikeluarkan sebanyak 10 %, dan jika dengan dipungut biaya, maka zakat yang

dikeluarkannya 5 %. Sedangkan pengairan selama setengah tahun dengan

dipungut biaya, dan setengah tahunnya lagi dengan tanpa biaya, maka zakat

yang dikeluarkan 7,5%. Adapun biaya selain pengairan seperti pupuk, racun,

obat dan upah ulu-ulu tidak termasuk biaya yang mempengaruhi kadar zakat.

D. Syarat-syaratnya buah-buahan wajib dizakati;

1. Dimiliki secara penuh (al-milk al-taam).

2. Mencapai satu nishab. Catatan; Menurut Hanafiyah persyaratan nishab tidak

ada. Sehingga setiap buah-buahan menurut Hanafiyah harus dikeluarkan

zakatnya.

Keterangan : a) Hasil panen dalam masa satu tahun baik zuru’ ataupun tsimar

apabila satu jenis maka dikumpulkan dalam menjumlah nishab dan

menentukan kadar zakatnya (lihat: Bughyah al-Mustarsyidin). Apabila dalam

pengairan tanpa dipungut biaya maka zakat yang dikeluarkan sebanyak 10 %,

dan apabila dengan dipungut biaya maka zakat yang dikeluarkan 5%, dan

apabila pengiran selama setengah tahun dengan dipungut biaya dan setengah

tahunnya lagi tanpa biaya maka zakat yang dikeluarkan 7,5 %. Sedangkan

biaya selain pengairan seperti pupuk, obat dan ongkos orang yang mengurus

air tidak termasuk biaya yang mempengaruhi kadar zakat. b) Piutang, barang

yang dijual (mabi’) yang belum diambil oleh pembeli serta barang yang hilang
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tetap wajib dikeluarkan zakatnya.

E. Syarat-syarat zakat tijarah:

Tijarah yang berarti perdagangan didefinisikan sebagai setiap harta yang

dikembangkan untuk keuntungan laba dengan cara saling tukar menukar

(mu’awadhah) atau dikatakan sebagai usaha perdagangan dengan cara jual beli.

Sebagian ulama dari kalangan Malikiyah berpendapat bahwa persewaan termasuk

dalam usaha perdagangan (lihat: Hasyiyah al-Dasuqi I/472-473). Dan perlu diketahui

bahwa harta warisan tidak termasuk tijarah, sehingga tidak wajib dikeluarkan

zakatnya. Sedangkan syarat-syarat zakat tijarah ialah sebagai berikut:

1. Diniati untuk diperdagangkan dan bukan untuk selainnya. Catatan: Menurut

Malikiyyah termasuk dalam hal ini ialah niat memperdagangkan ketika membeli

meskipun disertai dengan niat untuk digunakan sendiri atau disewakan. (lihat;

Hasyiyah al-Dasuqi I/472-473)

2. Barang yang diperdagangkan harus diperoleh dari proses timbal balik seperti

jual beli atau imbalan dari akad persewaan.

3. Dimiliki secara penuh (al-milk al-taam).

4. Satu nishab (krus semua sebanyak harta nishabnya emas, termasuk harta

yang ada di orang lain).

5. Satu tahun penuh menurut kalender hijriyah. Catatan : Menurut Malikiyah

harta dagangan yang sifatnya investasi seperti membeli tanah dengan niat

dijual ketika harga tinggi, maka zakatnya wajib dikeluarkan ketika sudah laku.

(Hasyiyah Ad-Dasuqi I/473) »

• penerimazakat

• bentuk dan tatacara mengeluarkan zakat

• tabel nishab dan kadar zakat

Bagian IV

Golongan Yang Berhak Menerima Zakat

Golongan atau orang-orang yang berhak menerima zakat ada 8 macam (al-ashnaf al

tsamaniyyah) yang disebutkan di dalam al-Qur’an yaitu; fakir, miskin, amil, mu’allaf,

budak, gharim, sabilillah, dan ibnu sabil. Dan berikut ini rincian-rinciannya.

1. Fakir Miskin

a. Fakir; yaitu orang yang tidak mempunyai harta atau mata pencaharian yang layak
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yang bisa mencukupi kebutuhan-kebutuhannya baik sandang, papan dan pangan.

b. Miskin; yaitu orang yang mempunyaai harta atau mata pencaharian tetapi tidak

mencukupi. Perlu diketahui bahwa pengangguran yang mampu bekerja dan ada

lowongan pekerjaan halal yang dan layak tetapi tidak mau bekerja karena malas,

bukan termasuk fakir/miskin. Sedangkan para santri yang mampu bekerja tetapi tidak

sempat bekerja karena kesibukan belajar jika kiriman belum mencukupi maka

termasuk fakir/miskin.

Catatan tentang perbedaan antara fakir dan miskin; Jika penghasilan dibawah separuh

dari kebutuhan maka termasuk fakir, jika penghasilan diatas separuh dari kebutuhan

maka termasuk miskin. Perlu disebutkan di sini bahwa Fuqara’ dan masakin yang

cakap bekerja mereka dikasih modal bekerja sesuai dengan bidangnya. Dan bagi

mereka yang cakap berdagang diberi modal berdagang dan bagi yang mampu

dibidang pertukangan, maka diberi modal untuk membeli alat-alat pertukangan.

Sedangkan yang tidak cakap bekerja maka diberi modal untuk mendapatkan

pekerjaan seperti diberi modal untuk membeli ternak atau pekarangan untuk dijadikan

penghasilan yang mencukupi kebutuhan. Dalam hal ini, amil juga boleh memberi

mereka dalam bentuk barangnya. (lihat H.Syarwani ala at-Tuhfah 7/164)

2. Amil zakat, Syarat-syarat dan tugas-tugasnya

Yang dimaksud dengan amil zakat ialah suatu panitia atau badan yang dibentuk oleh

pemerintah untuk menangani masalah zakat dengan segala persoalannya. Ada

beberapa syarat yang dipenuhi dalam diri amil yaitu; 1) beragama Islam, 2) mukallaf

(sudah baligh dan berakal), 3) merdeka (bukan budak), 4) adil dengan pengertian tidak

pernah melakukan dosa besar atau dosa kecil secara kontinyu, 5) bisa melihat, 6) bisa

mendengar, 7) laki-laki, 8) mengerti terhadap tugas-tugas yang menjadi

tanggungjawabnya, 9) tidak termasuk ahlul-bait atau bukan keturunan Bani Hasyim

dan Bani Muththalib dan 10) bukan mawali ahlul-bait atau budak yang dimerdekakan

oleh golongan Bani Hasyim dan Bani Muththalib. Sedangkan tugas-tugas yang

diamanatkan kepada amil zakat adalah sebagai berikut

Tugas-tugas Amil Zakat.

1. Menginventarisasi (mendata) orang-orang yang wajib mengeluarkan zakat.

2. Menginventarisasi orang-orang yang berhak menerima zakat

3. Mengambil dan mengumpulkan zakat.

4. Mencatat harta zakat yang masuk dan yang dikeluarkan.

5. Menentukan ukuran (sedikit dan banyaknya) zakat.
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6. Menakar, menimbang, menghitung porsi mustahiqqus zakat

7. Menjaga keamanan harta zakat

8. Membagi-bagikan harta zakat pada mustahiqqin.

Mengingat bahwa tugas-tugas yang telah disebutkan di atas tidak mungkin dilakukan

oleh satu orang atau dua orang, melainkan dari masing-masing tugas harus ada yang

menangani secara khusus maka ada beberapa macam amil sesuai dengan tugas

tugasnya.

Macam-macam Amil Zakat

1. Orang yang mengambil dan mengumpulkan hartazakat.

2. Orang yang mengetahui orang-orang yang berhak menerima zakat.

3. Sekretaris

4. Tukang takar, tukang nimbang, dan orang yang menghitung zakat

5. Orang yang mengkoordinir pengumpulan orang-orang yang wajib zakat dan

yang berhak menerima.

6. Orang yang menentukan ukuran (sedikit banyaknya) zakat.

7. Petugas keamanan harta zakat.

8. Orang yang membagi-bagikan zakat.

3. Mu’allaf

Mu’allaf atau lengkapnya al-mu’affalah qulubuhum ialah orang yang berusaha

dilunakkan hatinya. Memberikan zakat kepada mereka dengan harapan hati mereka

menjadi lunak dan loyal terhadap agama Islam. Menurut madzhab Syafi’ie mu’allaf

ada empat macam; pertama, orang yang masuk Islam sedangkan kelunakannya

terhadap Islam masih dianggap lemah seperti masih ada perasaan asing di kalangan

sesama muslim atau merasa terasing dalam agama Islam, kedua, mu’allaf yang

mempunyai pengaruh di kalangan komunitas atau masyarakatnya sehingga dengan

diberinya zakat ada harapan menarik simpati masyarakatnya untuk masuk Islam,

ketiga, mu’allaf yang diberi zakat dengan tujuan agar membantu kaum muslim untuk

menyadarkan mereka yang tidak mengeluarkan zakat (mani’ al-zakat), dan keempat,

mu’allaf yang diberi zakat dengan tujuan agar musuh-musuh Islam tidak menyerang

orang orang muslim.

4. Mukatab
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Mukatab adalah budak yang melakukan transaksi dengan majikannya mengenai

kemerdekaan dirinya dengan cara mengeridit dan transaksinya dianggap sah.

5. Gharim

Gharim ialah orang-orang yang mempunyai beban hutang kepada orang lain. Hutang

tersebut ada kalanya ia pergunakan untuk mendamaikan dua kelompok yang betikai,

atau hutang untuk membiayai kebutuhannya sendiri dan tidak mampu membayarnya,

dan atau hutang karena menanggung hutang orang lain.

6. Sabilillah

Sabilillah adalah orang-orang yang berperang di jalan Allah SWT dan mereka tidak

mendapatkan bayaran resmi dari negara meskipun mereka tergolong orang-orang

yang kaya. Menurut madzhab Syafi’ie sabilillah tertentu bagi mereka yang berperang

di atas. Sementara ada yang berpendapat bahwa termasuk sabilillah adalah segala

sesuatu yang menjadi sarana kebaikan adalam agama seperti pembangunan

madrasah, masjid, rumah sakit Islam dan jalan raya atau seperti para guru dan kiai

yang berkonsentrasi mengajarkan agama Islam kepada masyarakat. (lihat Jawahir al

Bukhari, al-Tafsir al-Munir, Qurrah al-A’in al-Malikiyah)

7. Ibnu Sabil

Ibnu Sabil adalah musafir yang akan bepergian atau yang sedang melewati tempat

adanya harta zakat dan membutuhkan biaya perjalanan menurut Syafi’iyah dan

Hanabilah.

Catatan: Pertama, perlu diketahui bahwa dalam pemberian zakat terhadap al-ashnaf

al-tsamaniyah di atas masing-masing kategori (kelompok) minimal tiga orang. Dan

kedua, semua kelompok di atas diberi sesuai dengan kebutuhannya; fakir miskin

diberi secukupnya untuk kebutuhan selama satu tahun, gharim dan mukatab diberi

secukupnya untuk membayar tanggungannya, sabilillah diberi secukupnya untuk

kebutuhan dalam peperangan, ibnu sabil diberi secukupnya sampai ke negerinya,

mu’allaf diberi dengan pemberian yang dapat menghasilkan tujuan sesuai dengan

macam-macamnya mu’allaf di atas, dan amil diberi sesuai dengan upah pekerjaannya.

Bagian V

Syarat-Syarat Mustahiqqin

Mustahiqqin atau al-ashnaf al-tsamaniyah (delapan golongan yang berhak menerima

zakat) di atas harus memenuhi tiga syarat; 1. Islam. 2. Bukan orang yang wajib

dinafaqahi oleh orang lain bila atas nama fakir miskin. 3. Bukan dari golongan Bani

Hasyim dan Muththalib, karena mereka telah mendapat bagian dari khumus al

khumus. Sebagian ulama dari berbagai madzhab ada yang memperbolehkan
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memberikan zakat kepada Bani Hasyim dan Bani Muththalib untuk masa-masa

sekarang, karena khumus al-khumus sudah tidak ada lagi.(lihat Bughiyah al

Mustarsyidin)

Mustahiq yang mempunyai dua kategori seperti fakir yang berstatus gharim, menurut

madzhab Syafi’i tidak boleh menerima zakat atas dua kategori tersebut. Orang yang

mengaku sebagai mustahiqqin apabila mengaku sebagai fakir atau miskin maka

hendaknya disumpah terlebih dahulu. Apabila mangaku sebagai gharim maka dapat

dibenarkan dengan dua saksi laki-laki atau satu laki-laki dan dua perempuan. Akan

tetapi apabila orang tersebut sudah dikenal sebagai gharim sekiranya kabar tersebut

dapat dipercaya maka langsung dapat dibenarkan.

Bagian VI

Orang Yang Wajib Mengeluarkan Zakat

Orang yang wajib mengeluarkan zakat adalah orang yang beragama Islam dan

merdeka (hurr). Anak kecil (shabi) juga dikenakan kewajiban zakat dalam hartanya.

Orang yang mempunyai hutang yang menghabiskan kekayaannya menurut pendapat

yang azhhar dalam madzhab Syafi’e wajib mengeluarkan zakat. Namun menurut

Hanabilah hutang yang tidak bisa terbayar kecuali dengan harta yang dizakati atau

dengan menjual kebutuhan hidup (primer; pangan dan skunder; sandang, papan)

maka bisa menggugurkan kewajiban zakat, baik sudah jatuh tempo atau belum.(lihat

Kassyafal-Qina’ 2/202)

Bagian VII

Tatacara Mengeluarkan Zakat

Ada dua hal yang harus dilakukan oleh muzakki dalam mengeluarkan zakat. Pertama,

menyisihkan harta yang akan dibuat zakat. Kedua, niat zakat atau berniat bahwa harta

yang ia keluarkan atas nama zakat. Niat ini dilakukan ketika penyerahan zakat oleh

orang yang mengeluarkan zakat atau ketika pengambilan harta zakat oleh amil zakat

atau ketika myisihkan amil zakat. Perlu diketahui bahwa muzakki (orang yang

berzakat) diperbolehkan mewakilkan niatnya kepada orang lain dan sekaligus

penyerahannya. Sedangkan untuk anak kecil yang hartanya berkewajiban dikeluarkan

zakat, yang melakukan niat adalah walinya. Sedangkan mayit yang mempunyai

tanggungan zakat, tidak diperlukan adanya niat, dan bagi ahli waritsnya cukup

mengumpulkan bagian dari tanggungan zakatnya mayit tersebut untuk diserahkan.

Dan ketiga, menyerahkan zakat tersebut kepada orang-orang yang berhak

menerimanya (mustahiqqin) baik secara langsung atau melalui amil zakat.

Bagian VIII

Bentuk Zakat
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Menurut madzhab Syafi’i zakat tanaman harus diberikan dalam bentuk barangnya

seperti diberikan dalam bentuk beras, hewan dan lain-lain kecuali zakat dagangan

maka harus diberikan dalam bentuk qimah (mata uang).

Menurut madhab Hanafi zakat tanaman, hewan, emas, dan perak dapat diberikan

dalam bentuk nilainya. Contohnya; sawah menghasilkan 10 ton maka zakatnya boleh

dalam bentuk harga gabah 1 ton (10%)

Catatan: Perlu diketahui bahwa yang dimaksud qimah (nilai atau mata uang) dalam

madzhab Hanafi adalah nilai dari barang yang seharusnya dikeluarkan, bukan dari

nilai penjualan barang tersebut. Contoh: Ketika memasuki masa panen padi dijual

dengan sistem tebasan dengan harga Rp. 10.000.000 rupiah misalnya. Dan setelah

dipanen mengeluarkan 15 ton gabah senilai Rp. 15.000.000 (perton Rp.1.000.000)

maka yang dikeluarkan adalah nilai dari 10% nya 15 ton = 1,5 ton = Rp. 1.500.000

bukan 10% dari 10.000.000 harga penjualan.

Yang wajib mengeluarkan zakat tanaman adalah orang yang punya bibit atau orang

yang memiliki tanaman tersebut sebelum nampak bagus (buduw as shalah), untuk itu,

sawah yang penggarapannya diserahkan kepada orang lain dengan sistem bagi hasil

yang wajib mengeluarkan zakat adalah yang mempunyai bibit tanaman di sawah

tersebut. Apabila yang mempunyai bibit adalah penggarap sawah tersebut, maka

beban zakat ditanggung oleh si penggarap itu, dan demikian pula sebaliknya.

Demikian pula seperti halnya di atas, zakat fitrah yakni; menurut madzhab Hanafi

boleh diberikan dalam bentuk nilainya tepung gandum seberat 2,7 kg. Sedangkan

menurut madzhab Maliki boleh diberikan dalam bentuk nilai (beras 2,7 kg) tetapi

hukumnya makruh.

Bagian IX

Waktu Mengeluarkan Zakat

Orang yang mempunyai kewajiban mengeluarkan zakat ketika ; a) Adanya orang

orang yang berhak menerima zakat (mustahiqqin). b) Wujudnya harta yang akan

dikeluarkan zakatnya. Adapun piutang yang jatuh tempo dan berada pada orang yang

mampu membayar serta tidak ingkar atas piutang tersebut itu wajib dikeluarkan

zakatnya seketika itu. Sedangkan piutang yang belum jatuh tempo atau ada pada

orang yang ingkar terhadap hutangnya, barang hilang, barang yang dighashab dll.

Bagian X

Etika Bagi Pemberi Dan Penerima Zakat

A. Etika Pemberi Zakat
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Orang yang akan memberikan zakat hendaknya memperhatikan hal-hal berikutini:

Pertama, mengerti tujuan zakat. Tujuan zakat ada tiga macam; yaitu a) sebagai ujian

bagi orang yang mengaku mencintai Allah SWT dengan mengeluarkan harta yang ia

senanginya, b) membersihkan diri dari sifat kikir yang dapat mencelakakan dirinya dan

c) mensykuri nikmatharta.

Kedua, merahasiakan dalam mengeluarkan zakat. Demikian ini agar dirinya terhindar

dari sifat riya’ dan mencari popularitas. Sedangkan terang-terangan dalam

memberikan zakat termasuk penghinaan (secara tidak langsung) terhadap orang si

penerima (di mata orang lain). Dan apabila khawatir dicurigai tidak mengeluarkan

zakat maka hendaknya berikanlah sebagian zakatnya kepada fakir yang tidak ia

pedulikan dengan cara menariknya dari orang-orang banyak secara terang-terangan,

dan sisanya diberikan secara sembunyi-sembunyi.

Ketiga, tidak merusak zakatnya dengan cara mengundat-undat (manni) dan menyakiti

si penerimanya.

Keempat, harus memandang kecil dan remeh pemberiannya terhadap orang lain.

Kelima, memilih harta yang dianggapnya paling halal, paling bagus dan paling

disenangi sebagai zakatnya.

Keenam, mencari penerima yang bersih jiwanya dari golongan yang delapan tersebut.

B. Etika Penerima Zakat

Hendaknya penerimazakat memiliki sikap-sikap berikutini;

Pertama, mengerti bahwa Allah mewajibkan memberikan zakat kepadanya agar

supaya Dia mencukupinya apa yang menjadi kepentingannya dan agar supaya ia

menjadikan kepentingannya hanya satu yang kepentingan semata-mata mencari rida

Allah.

Kedua, berterima kasih kepada pemberi, mendoakan dan memberikan pujaan

kepadanya, karena orang yang tidak berterima kasih kepada sesama berarti tidak

bersyukur kepada Allah.

Ketiga, memperhatikan apa yang diberiklan kepada dirinya; apabila bukan dari perkara

yang halal, maka janganlah sekali-kali mengambilnya.

Keempat, menghindari dari terjadinya syubhat bagi dirinya dengan cara menerima

pemberian zakat secukupnya, sehingga tidak menerima pemberian tersebut melebihi

kebutuhannya.»

Bagian XI
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Tabel nishab & kadar zakat

Jumlah hartazakawiy Zakat yang harus dikeluarkan

40-120 kambing 1 kambing (Domba umur 1 tahun atau kambing kacang umur

2 tahun)

121-200 kambing 2 kambing (Domba umur 1 tahun atau kambing kacang umur

2 tahun)

201 - 399 kambing 3 kambing (Domba umur 1 tahun atau kambing kacang

umur 2 tahun)

400 - 499 kambing 4 kambing (Domba umur 1 tahun atau kambing kacang

umur 2 tahun)

500 - 599 kambing 5 kambing (Domba umur 1 tahun atau kambing kacang

umur 2 tahun)

untuk seterusnya, setiap bertambah kelipatan seratus ditambah satu kambing

Jumlah hartazakawiy Zakat yang harus dikeluarkan

30 - 39 sapi 1 tabi’ (anak sapi yang berumur satu tahun)

40-59 sapi 1 musinnah (anak sapi yang berumur dua tahun) atau 2 tabi’

60-69 sapi 2 tabi’

70-79 sapi 1 musinnah dan 1 tabi’

80-99 sapi 2 musinnah

100 - 109 sapi 1 musinnah dan 2 tabi’

Dan berubah setiap bertambah 10 sapi contoh: 110 sapi yang dikeluarkan 2

musinnah dan 1 tabi’

Jumlah hartazakawiy Zakat yang harus dikeluarkan

5 - 9 unta 1 kambing (Domba umur 1 tahun atau kambing kacang umur 2

tahun)

10 -14 unta 2 kambing (Domba umur 1 tahun atau kambing kacang umur 2

tahun)

15 -19 unta 3 kambing (Domba umur 1 tahun atau kambing kacang umur 2

tahun)
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20 - 24 unta 4 kambing (Domba umur 1 tahun atau kambing kacang umur 2

tahun)

25 - 29 unta 1 bintu makhad

36-45 unta 1 bintu labun

46-60 unta 1 hiqqah

61-75 unta 1 jadza’ah

76-90 unta 2 bintu labun

91 - 120 unta 2hiqqah

121 - 129 unta 3 bintu labun

130 - 139 unta 1 hiqqah dan 2 bintu labun

Kemudian berubah setiap bertambah kelipatan 10 contoh: 140 unta = 2 hiqqah

dan 1 bintu labun

Nama harta Zakat yang harus dikeluarkan

5 kuda 2,5%

Nama Harta Nishob Zakat yang harus dikeluarkan Prosentasi Waktu dikeluarkan /

keterangan

Emas 77,50 gr 1/40 = 1,9375 gr 2,5% Setelah 1 tahun

Perak 543,35 gr 1/40=13,584 gr 2,5% Setelah 1 tahun

Tambang emas 77,50 gr 1/40 = 1,9375 gr 2,5% Seketika

Tambang perak 543,35 gr 1/40 = 13,584 gr 2,5% Seketika

Harta dagangan dengan

Modal emas 77,50 gr 1/40= 1,9375 gr 2,5% Setelah 1 tahun

Harta dagangan dengan modal perak 543,35 gr 1/40 = 13,584 gr 2,5% Setelah

1 tahun

Rikazemas 77,50 gr 1/5 = 15,5 gr 20% Seketika

Rikaz perak 543,35 gr 1/5 = 108,67 gr 20% Seketika

Gabah 1323,132 kg
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1323,132kg 1/10 = 132,3132 kg

1/20=66,1566 kg 10%

5% Tanpa biaya pengairan

Dengan biaya pengairan

Padi gagang 1631,516 kg

1631,516 kg 1/10 = 163,1516 kg

1/20=81,5758 kg 10%

5% Tanpa biaya pengairan

Dengan biaya pengairan

Beras 815,758 kg

815,758 kg 1/10 =81,5758 kg

1/20= 40,7879 kg 10%

5% Tanpa biaya pengairan

Dengan biaya pengairan

Gandum 558,654 kg

558,654 kg 1/10 = 55,8654 kg

1/20=27,9327 kg 10%

5% Tanpa biaya pengairan

Dengan biaya pengairan

Kacang tunggak (otok) 756,697 kg

756,697 kg 1/10 =75,6697 kg

1/20=37,83485 kg 10%

5% Tanpa biaya pengairan

Dengan biaya pengairan

Kacang hijau 780,036 kg
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780,036 kg 1/10 = 78,0036 kg

1/20= 39,0018 kg 10%

5% Tanpa biaya pengairan

Dengan biaya pengairan

Jagung kuning 720 kg

720 kg 1/10=72 kg

1/20=36 kg 10%

5% Tanpa biaya pengairan

Dengan biaya pengairan

Jagung putih 714 kg

714 kg 1/10 = 71,4 kg

1/20=35,7 kg 10%

5% Tanpa biaya pengairan

Dengan biaya pengairan

Rempah-rempah Tanpa nishab 10%

Madu 653 kg

1/10 =65,3 kg

1/20 = 10 %

5% Madu dataran rendah

Madu pegunungan.

Keterangan :

- Nishob emas pada daftar diatas adalah nishobnya emas murni (emas dengan kadar

100%). Sedangkan untuk mencari nishobnya emas yang tidak murni caranya nishob

emas murni dibagi kadarnya emas yang tidak murni kemudian hasilnya dikalikan

dengan kadarnya emas murni. Rumus : 77,50 (nishobnya emas murni) : 90 (emas

kadar 90 %) x 100 = 86,1111. Jadi nishobnya emas dengan kadar 90 % adalah :

86,1111 gram.
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7.3

Zakat yang harus dikeluarkan;

2,5% (1/40) = 2,15277 gram.

20% (1/5) = 17.2222 gram.

Zakat Fitrah Wajib bagi Setiap orang yang masih hidup di akhir Ramadlan dan di awal

Syawal sekaligus Kadar zakat yang dikeluarkan kira-kira 3 kg Dari makanan pokok

negerinya

Catatan: Menurut madzhab Hanafi, dalam zakat madu tidak disyaratkan nishab. Tetapi

(tawonnya) harus diumbar pada tanaman yang tidak wajib zakat. Apabila tawonnya

diumbar pada tanaman yang wajib dizakati seperti bunganya kurma atau anggur,

maka madunya tidak wajib zakat.

Dirangkum oleh: Tim Muroja'ah PPS & Lajnah Bahsul Masail PCNU Kab. Sakera

Mania Tretes-pasuruan

[Mbah Jenggot II ].

0322. ZAKAT PROFESI, WAJIB ATAU TIDAK ?

Istilah Zakat Profesi belum dikenal di zaman Rosulullah SAW bahkan hingga masa

berikutnya selama ratusan tahun. Bahkan kitab-kitab Fiqih yang menjadi rujukan umat

ini pun tidak mencantumkan pembahasan bab zakat profesi dadalamnya.

Harus diingat bahwa meski di zaman Rosulullah SAW telah ada beragam profesi,

namun kondisinya berbeda dengan zaman sekarang dari segi penghasilan. Dizaman

itu pemghasilan yang cukup besar dan dapat membuat seseorang menjadi kaya

berbeda dengan zaman sekarang. Diantaranya adalah berdagang, bertani, dan

berternak. Sebaliknya, di zaman sekarang ini berdagang tidak otomatis membuat

pelakunya menjadi kaya, sebagaimana juga bertani dan berternak. Nahkan umumnya

petani dan peternak di negeri kita ini termasuk kelompok orang miskin yang hidupnya

masih kekurangan.

Sebaliknya, profesi-profesi tertentu yang dahulu sudah ada, tapi dari sisi pendapatan

saat itu tidaklah merupakan kerja yang mendatangkan materi besar. Di zaman

sekarang ini justru profesi-profesi inilah yang mendatangkan sejumlah besar harta

dalam waktu yang singkat. Seperti Dokter Spesialis, Arsitek, Komputer Programer,

Pengacara, dan sebagainya. Nilainya bisa ratusan kali lipat dari petani dan peternak

miskin di desa-desa.

Perubahan Sosial inilah yang mendasari ijtihad para ulama hari ini untuk melihat

kembali cara pandang kita dalam menentukan : siapakah orang kaya dan siapakah

orang miskin ? intinya zakat itu adalah mengumpulkan harta orang kaya untuk
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diberikan pada orang miskin. Dizaman dahulu, orang kaya identik dengan Pedagang,

Petani, dan Peternak. Tapi di zaman sekarang ini, orang kaya adalah para profesional

yang bergaji besar. Zaman berubah namun prinsip zakat tidak berubah. Yang berubah

adalah realitas di masyarakat. Tapi intinya orang kaya menyisihkan uangnya untuk

orang miskin. Dan itu adalah intisari Zakat.

Dengan demikian, zakat profesi merupakan ijtihad pada ulama di masa kini yang

nampaknya berangkat dari ijtihad yang cukup memiliki alasan dan dasar yang juga

cukup kuat. Akan tetapi tidak semua ulama sepakat dengan hal tersebut. Bagaimana

sesungguhnya hukum zakat profesi ? Wajibkah penghasilan setiap profesi dikeluarkan

zakatnya ? Adakah dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah yang menjadi dasarnya ?

Berapakah Nisab dan Prosentasinya ? Bagaimana cara pembayarannya ?

Menanggapi persoalan zakat profesi ini, pendapat ulama terbagi menjadi dua :

Pendapat & Dalil Penentang Zakat Profesi

Mereka mendasarkan pandangan bahwa masalah zakat sepenuhnya masalah

'ubudiyah. Sehingga segala macam bentuk aturan dan ketentuannya hanya boleh

dilakukan kalau ada petunjuk yang jelas dan tegas atau contoh langsung dari

Rosulullah SAW. Bila tidak ada, maka tidak perlu membuat-buat aturan baru.

Di zaman Rosulullah SAW dan Salafus Sholeh sudah ada profesi-profesi tertentu yang

mendapatkan nafkah dalam bentuk gaji atau honor. Namun tidak ada keterangan

sama sekali tentang adanya ketentuan zakat gaji atau profesi. Bagaimana mungkin

sekarang ini ada dibuat-buat zakat profesi.

Rosulullah SAW bersabda “Barang siapa mengerjakan suatu perbuatan yang belum

pernah kami perintahkan, maka ia tertolak” (HR. Muslim).

Rosulullah SAW juga bersabda “Jauhilah bid’ah, karena bid’ah sesat dan kesesatan

ada di neraka” (HR. Turmudzi).

Diantara mereka yang berada dalam pandangan seperti ini adalah Fuqaha kalangan

Zahiri seperti Ibnu Hazm dan lainnya dan juga Jumhur Ulama, kecuali Mazhab

Hanafiyah yang memberikan keluasaan dalam kriteria harta yang wajib dizakati.

Umumnnya Ulama Hijaz seperti Syaikh Abdullah bin Baz, Syaikh Muhammad bin

Shalih Utsaimin, dan lainnya tidak menyetujui zakat profesi. Bahkan Syaikh Dr.

Wahbah Az-Zuhaily pun menolak keberadaan zakat profesi sebab zakat itu tidak

pernah dibahas oleh para ulama salaf sebelum ini. Umumnya Kitab Fiqih Klasik

memang tidak mencantumkan adanya zakat profesi.

Pendapat & Dalil Pendukung Zakat Profesi
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Pendapat ini dikemukakan oleh Syaikh Abdur Rahman Hasan, Syaikh Muhammad

Abu Zahrah, Syaikh Abdul Wahab Khalaf dan Syaikh Yusuf Qaradhawi. Mereka

berpendapat bahwa semua penghasilan melalui kegiatan profesi dokter, konsultan,

seniman, akunting, notaries, dan sebagainya, apabila telah mencapai nishab, maka

wajib dikenakan zakatnya. Para Peserta Muktamar Internasional Pertama tentang

zakat di Kuwait pada 29 Rajab 1404 H / 30 April 1984 M juga sepakat tentang

wajibnya zakat profesi bila mencapai nishab, meskipun mereka berbeda pendapat

dalam cara mengeluarkannya. Pendapat ini dibangun berdasarkan :

Pertama : Ayat-ayat Al-Qur’an yang bersifat umum yang mewajibkan semua jenis

harta untuk dikeluarkan zakatnya, seperti dalam QS. At-Taubah (9) :103, QS. Al

Baqarah (2) : 267, dan QS. Adz-Zaariyat (51) : 19. Firman Allah SWT “Hai orang

orang yang beriman, keluarkanlah/nafkahkanlah (dijalan Allah) sebagian dari hasil

usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk

kamu” (QS. Al-Baqarah (2): 267).

Dalam ayat tersebut, Allah menegaskan bahwa segala hasil usaha yang baik-baik

wajib dikeluarkan zakatnya. Dalam hal ini termasuk juga penghasilan (gaji) dari profesi

sebagai dokter, konsultan, seniman, akunting, notaries, dan sebagainya. Imam Ar

Razi berpendapat bahwa apa yang dimaksud dengan “hasil usaha” tersebut meliputi

semua harta dalam konsep menyeluruh, yang dihasilkan oleh kegiatan atau aktivitas

manusia. Karena itu nash ini mencakup semua harta, baik yang terdapat di zaman

Rasulullah SAW, baik yang sudah diketahui secara langsung, maupun yang dikiaskan

kepadanya.

Muhammad bin Sirin dan Qathadaah sebagaimana dikutip dalam Tafsier Al-Jaami’ Li

Ahkaam Al-Qur’an menyatakan bahwa yang dimaksud dengan kata-kata

“Amwaal” (harta) pada QS. Adz-Zaariyaat (51) : 19, adalah zakat yang diwajibkan,

artinya semua harta yang dimiliki dan semua penghasilan yang didapatkan, jika telah

memenuhi persyaratan kewajiban zakat, maka harus dikeluarkan zakatnya. (Tafsir Al

Jaami’ Li Ahkaam Al-Qur’an Juz I : hal. 310-311).

Sabda Rosulullah SAW “Menjadi suatu kewajiban bagi setiap orang muslim berzakat

(bersedekah)”. Mereka bertanya, “Hai Nabi Allah, bagaimana yang tidak mempunyai

harta ?. Rosulullah menjawab “Bekerjalah untuk mendapatkan sesuatu untuk dirinya,

lalu bersedekah”. Mereka bertanya “kalau tidak mempunyai pekerjaan ?” Rosul

bersabda “Tolonglah orang yang meminta pertolongan”. Mereka bertanya lagi

“Bagaimana bila tak kuasa ?” Rosulullah menjawab ”kerjakanlah kebaikan dan

tinggalkanlah kejahatan, hal itu merupakan sedekah”.

Kedua : Berbagai pendapat para Ulama terdahulu maupun sekarang, meskipun

dengan menggunakan istilah yang berbeda. Sebagian dengan menggunakan istilah

yang bersifat umum yaitu “al-Amwaal”, sementara sebagian lagi secara khusus
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memberikan istilah dengan istilah “al-maal al-mustafad” seperti terdapat dalam fiqh

zakat dan al-fiqh alislamy wa Adillatuhu.

Sekelompok sahabat berpendapat bahwa kewajiban zakat kekayaan tersebut

langsung, tanpa menunggu batas waktu setahun. Diantara mereka adalah Ibnu Abbas,

Ibnu Mas’ud, Mu’awiyah, Shadiq, Baqir, Nashir, Daud, dan diriwayatkan juga Umar bin

Abdul Aziz, Hasan, Zuhri, serta Auza’i.

Pendapat-pendapat dan sanggahan-sanggahan terhadap pendapat-pendapat itu telah

ditulis dalam kitab-kitab, misalnya al-Muhalla oleh Ibnu Hazm, jilid 4 : 83 dan

seterusnya al-Mughni oleh Ibnu Qudamah jilid 2 : 6, Nail-Authar jilid 4 : 148, Rudzan

Nadzir jilid 2 : 41, dan Subul as-Salam jilid 2 : 129.

Ketiga : Dari sudut keadilan yang merupakan cirri utama ajaran Islam penetapan

kewajiban zakat pada setiap harta yang dimiliki akan terasa sangat jelas,

dibandingkan dengan hanya menetapkan kewajiban zakat pada komoditi-komoditi

tertentu saja yang konvensional. Petani yang saat ini kondisinya secara umum kurang

beruntung, tetap harus berzakat, apabila hasil pertaniannya telah mencapai nishab.

Karena itu sangat adil pula, apabila zakat inipun bersifat wajib pada penghasilan yang

didapatkan para dokter, konsultan, seniman, akunting, notaries, dan profesi lainnya.

Keempat : Sejalan dngan perkembangan kehidupan ataumanusia, khususnya dalam

bidang ekonomi, kegiatan penghasilan melalui keahlian dan profesi ini akan semakin

berkembang dari waktu ke waktu. Bahkan akan menjadi kegiatan ekonomi yang

utama, seperti terjadi di Negara-negara industry sekarang ini. Penetapan kewajiban

zakat kepadanya, menunjukkan betapa hukum Islam sangat aspiratif dan responsive

terhadap perkembangan zaman. Afif Abdul Fatah Thabari menyatakan bahwa aturan

dalam Islam itu bukan saja sekedar berdasarkan pada keadilan bagi seluruh umat

manusia, akan tetapi sejalan dengan kemaslahatan dan kebutuhan hidup manusia,

sepanjang zaman dan keadaan, walaupun zaman itu berbeda dan berkembang dari

waktu ke waktu (Ruuh al-Dien al-Islamy, hal. 300)

Nishab dan Cara Mengeluarkan Zakat Profesi

Terdapat beberapa perbedaan pendapat para Ulama dalam menentukan nisab dan

cara mengeluarkan zakat profesi.

Pertama : Madzhab Empat berpendapat bahwa tidak ada zakat pada harta kecuali

sudah mencapai nishab dan sudah memiliki tenggang waktu satu tahun. Adapun

nishabnya adalah senilai 85 gam emas dengan kadar zakat sebesar 2,5% (Al-Fiqh

Islamy Wa Adillatuhu, juz II : 866, 1989)

Kedua : Pendapat yang di nukil dari Syeikh Muhammad Ghazali yang

menganalogikan zakat profesi dengan zakat hasil pertanian, baik dalam nishab
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7.4

maupun persentase zakat yang wajib dikeluarkan, yaitu 10%.

Ketiga : Pendapat yang menganalogikan zakat profesi ini pada dua hal, yaitu dalam

hal nishab pada zakat pertanian, sehingga dikeluarkan pada saat diterimanya, dan

pada zakat uang dalam hal kadar zakatnya yaitu sebesar 2,5% (Al-Fiqh Islamy Wa

Adillatuhu, juz II : hal. 866). Pendapat yang menganalogikan zakat profesi dengan

zakat pertanian, antara lain diambil dari pendapat sebagian sahabat seperti Ibnu

Abbas, Ibn Mas’ud, dan Mu’awwiyah. Dan juga dari sebagian seperti Imam Zuhri,

Hasan Bashri, Makhul, Umar bin Abdul Aziz, Baqir, Shadiq, Nashir, dan Daud Dzahiri

(Al-Fiqh Islamy Wa Adillatuhu, juz II : hal. 866).

Keempat : Pendapat Madzhab Imamiyyah yang menetapkan zakat profesi sebesar

20% dari hasil pendapatan bersih. Hal ini berdasarkan pemahaman mereka terhadap

firman Allah SWT dalam QS. Al-Anfaal (8) : 41. Menurut mereka kata-kata ghanintum

dalam ayat tersebut bermakna seluruh penghasilan, termasuk gaji, honorarium, dan

pendapatan lainnya.

Bagi yang mempersamakannya menetapkan prosentasi zakatnya sama dengan zakat

perdagangan yakni 2,5% dari hasil yang diterima setelah dikeluarkannya segala biaya

kebutuhan hidup yang wajar dan selama sisa tersebut dalam masa setahun, telah

mencapai batas minimal yakni senilai 85 gram emas murni. Sedangkan yang

menganalogikan hasil-hasil dari profesitersebut dengan zakat pertanian. Dalam arti

begitu ia menerima penghasilan senilai 653 kg hasil pertanian yang harganya paling

murah, maka seketika itu juga ia harus menyisihkan lima atau sepuluh persen

(tergantung kadar keletihan yang bersangkutan) dan tidak perlu menunggu batas

waktu setahun. Hemat saya pendapat pertama yang mempersamakan zakat profesi

dengan zakat perdagangan lebih bijaksana, karena hasil yang diterima biasanya

berupa uang sehingga lebih mirip dengan perdagangan dan atau nilai emas dan perak.

Wa Allah Alam. [Hakam elChudrie].

0342. PENYALURAN ZAKAT UNTUK KEPENTINGAN UMUM

PERTANYAAN :

SLemankhan Leman

Assalamu alaikum. Perkenankan saya menguraikankan hal yg terjadi di masyarakat di

kampung saya tentang permasalahan zakat maal atau zakat Fitrah. Ada kejadian

ganjil di daerah kami tentang penyaluran zakat yg menurut kami tdk

tepat.Pertanyaanya : sah atau tidakkah menyaluran zakat untuk kepentingan umum

seperti perbaikan jalan dsb ?

JAWABAN :
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Sulis Saja Imuet

Wa'alaikum salam. Pendapat yg kuat dari beberapa madzhab menyatakan bahwa hal

itu tidak diperbolehkan ... akan tetapi ada pendapat yg memperbolehkannya yakni

pendapat yang mentafsiri "sabilillah" adalah "sabilil khoir" sebagaimana dijelaskan

dalam kitab-kitab berikut ini:

Tafsir Munir Juz | Hal 344

Tafsir KhOzin Juz || Hal 92

Jawahirul Bukhori 173

Mau'idlotul Mu'minin Juz | Hal 55

Jika zakat penyaluranya dijadikan sedekah melalui mustahiq yang telah ditetapkan

bagaimana ? Jika zakat diniatkan sedekah maka yang berkewajiban membayar zakat

masih berkewajiban membayar zakat yang mesti ditunaikannya.

Kalau buat pembangunan masjid boleh nggak ? sudah dijawab diatas, pendapat yang

kuat tidak boleh tapi ada yang memperbolehkan.

1. 1958 2 Juli sj-J -Su-) Aji

A & : Jl Sé3 ->,-e 3: S 4 le -AL.M se: aux 3: ->u-S ola , 54 aw J

e kuil - - - - - 4

2. 106 :-,-J :

(-236.363 - --J -J S &,2 j: ) ila 56% u: 42-J 5- ) (u-.

3. 244 : J2 J:S s:J J-J J-:

Gi Jés G-1 uas :u: - ; usus oseb se} Ju - 9 s;w : (4 J- :

&- Jl -e-ali ->,2 jur - seid Jaa Ge Juil J: -u- JE 3l S1 Jae S su-ues :

J< * 4 J- Jw J; 98- 9ues -- se - E& - :

4.876 2 Juli sj-J -Su-} Aéâl

•u -, -- su & Jw 4 : , , , 54 - - - - - - -al- as: aur Gai

-6 (s,ia e6-ali w.) JéJws 4-4 & ul: : - Jw & As: , : -, -

Jalsa) --> - A N :4-3W 3.ia J 3\s; - - 3: Sé olue V :a: y55.J - -u:}\; -a-0 u:

-,- J- 4 eu - 9 J: *J-- - - 4 J-slu gu-š - : 9

- - - : - as- - - J- s u. * 4 J- 98 - 9és

"ue - al 9s - - 4 J- 2.
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Ghufron Bkl

Ada yang memperbolehkan dengan alasan karena yang dimaksud dengan "sabilillah"

adalah semua perbuatan yang untuk mendapat ridlo Allah...[YAS'ALUUNAKA jUz 2

hlm 135].

Alif Jum'an Azend

Solusinya, kalo praktek di dusunku, masing-masing diberi haknya, lalu langsung

ditawari untuk infak ke masjid atau madrasah, jika setuju maka dimasukkan kas

masjid atau madrasah, jika tidak ya dibawa pulang.. hal ini dilakukan sebab hampir 80

persen penduduknya masih miskin, jika tidak dilakukan, dampaknya lebih buruk

(madrasah bisa ambruk, masjidnya rubuh).

0348. JANIN DAN ZAKAT FITRAH

PERTANYAAN :

A Bang Doni

Assalamu'alaikum, Wr.Wb. Janin yang ada dalam kandungan itu sudah wajib

dikenakan ketentuan zakat fitrah belum? adakah beda pandangan antara yang

mengatakan wajib dan tidaknya ? Kemudian manakah yang benar sesuai syariat Islam

?

JAWABAN :

Ibnu Husain Saddam

Wa'alaikum salam wr wb, tidak wajib zakat,salah satu syarat wajib zakat fitrah adalah

dia mengalami/menemui terbenamnya matahari pada hari terakhir bulan Ramadhan

(dengan kata lain: mendapati sebagian dari akhir Ramadhan dan sebagian dari awal

Syawal, dan ini ditandai dengan terbenamnya matahari pada akhir Ramadhan), maka

jika jika meninggal sebelum terbenamnya matahari akhir Ramadhan atau lahir

seorang anak setelah terbenamnya matahari, maka tidak wajib bagi mereka zakat

fitrah. [Referensi: I’anatuth Thaalibin juz II hal. 191. Darul Fikr].

M An Shori

Wajibnya zakat fitrah dgn menututi juz bln ramdhan & juz bulan syawwal,Dalam hal ini

ada dua perkara sbb :1. bayi yg di lahirkan stlh tenggelamnya mata hari pd awal bln

syawwal {malam hari raya} tdk wajid di keluarkan zakat fitrahnya 2.orang yg

meninggal sebelum tenggelamnya mata hari pd akhir bulan ramadhan juga tdk wjb

zakat fitrah.{karena keduanya tdk nututi juz bln ramadhan dan bulan syawal.

[Syarqawi alattahrir jz 1 hl 369].
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Masaji Antoro

Wa'alaikumsalam..... TIDAKWAJIB ditunaikan zakat fitrah bagi janin tersebut. Lihat

kitab Nihaayah az-Zain I/174:

-33 4,4 Ji Jul y° ua J, J J : AS Ge 3,aă) : : SM: 89-9 J,S Jl, A: e>3.J J' *,:

Aa-l 3: Al J3 -> -3,4 - -v -> : - Jl: , : Jsi: Qua : - ; 5.0 le:

0.Aa: J: J. J923 Al° -u. J. J3>

Syarat orang yang boleh dizakatifitrah :

1. Islam, karenanya zakat fitrah tidak dikeluarkan atas orang kafir, sedang orang

murtad bahasannya telah lewat.

2. Bila orang yang hendak dizakati mendapati "waktu wajibnya zakat fitrah" yakni

bagian akhir dari bulan ramadhan dan permulaan dari bulan syawal (misalkan maghrib

tanggal akhir ramadhan pukul 17.35 WIB, berarti 17.35 WIB yang dikatakan waktu

wajibnya zakat fitrah).

Maka zakat fitrah dikeluarkan atas orang yang meninggal setelah terbenamnya

matahari dan orang yang dilahirkan sebelum terbenamnya matahari (karena keduanya

sama-sama mendapatkan bagian akhir dari bulan ramadhan dan permulaan dari bulan

syawal/pukul 17.35 WIB) dan zakat firah tidak dikeluarkan atas orang yang mati

sebelum terbenamnya matahari (karena dia tidak mendapatkan pukul 17.35 WIB) dan

orang yang dilahirkan setelah terbenamnya matahari (karena dia tidak mendapatkan

bagian akhir ramadhan pukul 17.35 WIB).

Maka untuk itu lebih jelasnya janinnya itu harus lahir terlebih dahulu baru bisa

ditentukan kepastian wajib zakat fitrahnya itu.BAHKAN ANDAIKAN JANINNYA

SUDAH KELUAR SEPAROH PUN TIDAKWAJIB DIZAKAT|.

: - ) 4ua: : : -& : -- 9 - :us -s, J: - Ja. : ; ; .

Bila sebagian janin keluar sebelum terbenamnya matahari (diakhir ramadhan) dan

sisanya lagi setelah terbenamnya matahari maka juga tidak wajib dizakati, karena

artinya ia masih berbentuk janin selagi belum sempurna kelahirannya. [Tuhfatul Habib

III/66].

0375. ZAKAT : Ngaji Bab Zakat Fitrah

Oleh Ibnu Abdillah Al-Katibiy

Syarat wajib zakat fitrah :

1. Islam
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2. Merdeka (bukan budak, hamba sahaya)

3. Mempunyai kelebihan makanan atau harta dari yang diperlukan di hari raya dan

malam hari raya. Maksudnya mempunyai kelebihan dari yang diperlukan untuk

dirinya sendiri dan orang-orang yang wajib ditanggung nafkahnya, pada malam

dan siang hari raya. Baik kelebihan itu berupa makanan, harta benda atau nilai

uang.

4. Menemui waktu wajib mengeluarkan zakat fitrah. Artinya menemui sebagian dari

bulan Ramadhan dan sebagian dari awalnya bulan Syawwal (malam hari raya).

Keterangan:

Yang dimaksud “ mempunyai kelebihan di sini “ adalah kelebihan dari kebutuhan

pokok sehari-harinya. Maka barang yang menjadi kebutuhan sehari-hari, seperti

rumah yang layak, perkakas rumah tangga yang diperlukan, pakaian sehari-hari dan

lain-lain tidak menjadi perhitungan. Artinya, jika tidak mampu membayar zakat fitrah,

harta benda di atas tidak wajib dijual guna mengeluarkan zakat.

Jenis dan kadar zakat fitrah :

1. Berupa bahan makanan pokok daerah tersebut (bukan uang)

2. Sejenis. Tidak boleh campuran

3. Jumlahnya mencapai satu Sho’ untuk setiap orang. (1 Sho’ = 4 mud = kurang

lebih 3 Kilogram)

4. Diberikan ditempatnya orang yang dizakati.

Misalnya, seorang ayah yang berada di Surabaya dengan makanan pokok beras,

menzakati anaknya yang berada di Kediri dengan makanan pokok jagung. Maka jenis

makanan yang digunakan zakat adalah jagung dan diberikan pada faqir miskin di

Kediri.

Catatan :

- Menurut Imam Abu Hanifah, zakat fitrah boleh dikeluarkan dalam bentuk qimah atau

uang.

- Jika tidak mampu 1 sho’, maka semampunya bahkan jika tidak mempunyai

kelebihan harta sama sekali, maka tidak wajib zakatfitrah.

Waktu mengeluarkan zakat fitrah

Waktu pelaksanaan mengeluarkan zakatfitrah terbagi menjadi 5 kelompok:

1. Waktu wajib : Yaitu, ketika menemui bulan Ramadhan dan menemui sebagian

awalnya bulan Syawwal. Oleh sebab itu orang yang meninggal setelah maghribnya

malam 1 Syawwal, wajib dizakati. Sedangkan bayi yang lahir setelah maghribnya

© 2013 www.piss-ktb.com



775ZAKAT

malam 1 Syawwal tidak wajib dizakati.

2. Waktu jawaz : Yaitu, sejak awalnya bulan Ramadhan sampai memasuki waktu

wajib.

3. Waktu Fadhilah : Yaitu, setelah terbit fajar dan sebelum sholat hari raya.

4. Waktu makruh : Yaitu, setelah sholat hari raya sampai menjelang

tenggelamnya matahari pada tanggal 1 Syawwal kecuali jika ada udzur seperti

menanti kerabat atau orang yang lebih membutuhkan, maka hukumnya tidak

makruh.

5. Waktu haram : Yaitu, setelah tenggelamnya matahari tanggal 1 Syawwal

kecuali jika ada udzur seperti hartanya tidak ada ditempat tersebut atau menunggu

orang yang berhak menerima zakat, maka hukumnya tidak haram. Sedangkan

status dari zakat yang dikeluarkan tanggal 1 Syawwal adalah qodho’.

Syarat sahnya zakat:

1. Niat.

Harus niat di dalam hati ketika mengeluarkan zakat, memisahkan zakat dari yang lain,

atau saat memberikan zakat kepada wakil untuk disampaikan kepada yang berhak

atau antara memisahkan dan memberikan.

- Niat zakat untuk diri sendiri :

اْلمَفْرُوْضَةْ زَكاَةُمَالِي هَذَا / نـَفْسِي زَكاَةَاْلفِطْرِعَنْ اُخْرَِج اَنْ نـَوَيْتُ

"Saya niat mengeluarkan zakat untuk diriku/ini adalah zakat harta wajibku“

Jika niat zakatfitrah atas nama orang lain, hukumnya diperinci sebagai berikut:

a. Jika orang lain yang dizakati termasuk orang yang wajib ditanggung nafkah dan

zakat fitrahnya, seperti istri, anak-anaknya yang masih kecil, orang tuanya yang

tidak mampu dan setrusnya, maka yang melakukan niat adalah orang yang

mengeluarkan zakat tanpa harus minta idzin dari orang yang dizakati. Namun

boleh juga makanan yang akan digunakan zakat diserahkan oleh pemilik kepada

orang-orang tersebut supaya diniati sendiri-sendiri.

b. Jika mengeluarkan zakat untuk orang yang tidak wajib ditanggung nafkahnya,

seperti orang tua yang mampu, anak-anaknya yang sudah besar (kecuali jika

dalam kondisi cacat atau yang sedang belajar ilmu agama), saudara, ponakan,

paman atau orang lain yang tidak ada hubungan darah dan seterusnya, maka

disyaratkan harus mendapat idzin dari orang-orang tersebut. Tanpa idzin dari

mereka, makazakat yang dikeluarkan hukumnya tidak sah.

- Niat atas nama anaknya yang masih kecil:
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A.a sus gejadi: & 3 -si.

"Saya niat mengeluarkan zakat atas nama anakku yang masih kecil..."

- Niat atas nama ayahnya :

s. Seksi: : , S-3 ...

"Saya niat mengeluarkan zakat atas nama ayahku..."

- Niat atas nama ibunya :

gi gejadi: : , 5 &: ...

"Saya niat mengeluarkan zakat atas nama ibuku..."

- Niat atas nama anaknya yang sudah besar dan tidak mampu :

Asisws Seksi: : , : -si.

"Saya niat mengeluarkan zakat atas nama anakku yang sudah besar..."

2. Dikeluarkan kepada orang-orang yang berhak menerima zakat

Orang-orang yang berhak menerima zakat :

Ada 8 golongan yang berhak menerima zakat dalam Al-Quran Allah Swt berfirman :

: "J- 2, 3-4 -% ::: : ::- aju -- -

:-- 4: 4 & -, -l.

a. Faqir

Faqir adalah orang yang tidak mempunyai harta atau pekerjaan sama sekali, atau

orang yang mempunyai harta atau pekerjaan namun tidak bisa mencukupi

kebutuhannya. Misalnya dalam sebulan ia butuh biaya sebesar Rp. 500.000, namun

penghasilannya hanya mendapat Rp; 200.000 (tidak mencapai separuh yang

dibutuhkan). Yang dimaksud dengan harta dan pekerjaan di sini adalah harta yang

halal dan pekerjaan yang halal dan layak. Dengan demikian yang termasuk golongan

faqir adalah :

1. Tidak mempunyai harta dan pekerjaan sama sekali

2. Mempunyai harta, namun tidak mempunyai pekerjaan. Sedangkan harta

yang ada sangat tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan selama

umumnya usia manusia.

3. Mempunyai harta dan pekerjaan, harta saja atau pekerjaan saja namun
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harta atau pekerjaan tersebut haram menurut agama. Bagi orang yang

mempunyai harta yang melimpah atau pekerjaan yang menjanjikan,

namun haram menurut agama, maka orang tersebut termasuk faqir

sehingga berhak dan boleh menerima zakat.

4. Tidak mempunyai harta dan mempunyai pekerjaan, namun tidak layak

baginya. Seperti pekertjaan yang bisa merusak harga diri, kehormatan

dan lain-lain.

b. Miskin.

Miskin adalah orang yang mempunyai harta atau pekerjaan yang tidak bisa mencukupi

kebutuhannya dan orang-orang yang ditanggung nafkahnya. Misalnya dalam sebulan

ia butuh biaya sebesar Rp; 500.000, namun penghasilannya hanya mendapat Rp;

400.000 (mencapai separuh yang dibutuhkan).

c. Amil.

Amil zakat yaitu orang-orang yang diangkat oleh Imam atau pemerintah untuk menarik

zakat kepada orang yang berhak menerimanya dan tidak mendapat bayaran dari baitul

mal atau Negara. Amil zakat meliputi bagian pendataan zakat, penarik zakat, pembagi

zakat dan lain-lain. Jumlah zakat yang diterima oleh amil disesuaikan dengan

pekerjaan yang dilakukan alias memakai standart ujroh mistly (bayaran sesuai tugas

kerjaannya masing-masing).

Syarat-syarat amil zakat:

1. Islam

2. Laki-laki

3. Merdeka

4. Mukallaf

5. Adil

6. Bisa melihat

7. Bisa mendengar

8. Mengerti masalah zakat (faqih / menguasai)

d. Muallaf

Secara harfiyah, muallaf qulubuhum adalah orang-orang yang dibujuk hatinya.

Sedangkan orang-orang yang termasuk muallaf, yang nota bene berhak menerima

zakat adalah :

1. Orang yang baru masuk Islam dan Iman (niat) nya masih lemah

2. Orang yang baru masuk Islam dan imannya sudah kuat, namun dia mempunyai
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kemuliaan dikalangan kaumnya. Dengan memberikan zakat kepadanya,

diharapkan kaumnya yang masih kafir mau masuk Islam.

3. Orang Islam yang melindungi kaum muslimin dari gangguan dan keburukan

orang-orang kafir

4. Orang Islam yang membela kepentingan kaum muslimin dari kaum muslim yang

lain yang dari golongan antizakat atau pemberontak dan orang-orang non Islam.

Semua orang yang tergolong muallaf di atas berhak menerima zakat dengan syarat

Islam. Sedangakan membujuk non muslim dengan menggunakan harta zakat itu tidak

boleh.

e. Budak mukatab

Budak mukatab yaitu budak yang dijanjikan merdeka oleh tuannya apabila sudah

melunasi sebagian jumlah tebusan yang ditentukan dengan cara angsuran. Tujuannya

untuk membantu melunasi tanggungan dari budak mukatab.

f. Ghorim (orang yang berhutang)

Ghorim terbagi menjadi 3 bagian :

1. Orang yang berhutang untuk mendamaikan dua orang atau dua kelompok yang

sedang bertikai.

2. Orang yang berhutang untuk kemaslahatan diri sendiri dan keluarga.

3. Orang yang berhutang untuk kemaslahatan umum, seperti berhutang untuk

membangun masjid, sekolah, jembatan dan lain-lain.

4.Orang yang berhutang untuk menanggung hutangnya orang lain.

g. Sabilillah

Sabilillah yaitu orang yang berperang di jalan Allah dan tidak mendapatkan gaji.

Sabilillah berhak menerima zakat untuk seluruh keperluan perang. Sejak berangkat

sampai kembali, sabilillah dan keluarganya berhak mendapatkan tunjangan nafkah

yang diambilkan dari zakat. Sedangkan yang berhak memberikan zakat untuk

sabilillah adalah imam (penguasa) bukan pemilik zakat.

Keterangan :

Dikalangan ulama terdapat khilaf tentang makna fii sabilillah; Ada pendapat

mengatakan bahwa yang dimaksud fii sabilillah tiada lain adalah orang-orang yang

menjadi sukarelawan untuk berperang di jalan Allah Swt dan tidak mendapatkan gaji,

dan inilah pendapat mayoritas para ulama (pendapat yang kuat). Sebagian ulama

mengatakan bahwa fii sabilillah adalah semua aktifitas yang menyangkut kebaikan

untuk Allah sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Qaffal, seperti untuk sarana-sarana
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pendidikan dan peribadatan Islam. Dan pendapat ini adalah lemah.

h. Ibnu sabil (musafir)

Ibnu sabil yaitu orang yang memulai bepergian dari daerah tempat zakat atau musafir

yang melewati daerah tempat zakat dengan syarat:

1. Bukan bepergian untuk maksyiat

2. Membutuhkan biaya atau kekurangan biaya. Walaupun ia mempunyai harta di

tempat yang ia tuju.

Orang-orang yang tidak berhak menerima zakat:

1. Orang kafir atau murtad

2. Budak / hamba sahaya selain budak mukatab

3. Keturunan dari bani Hasyim dan Bani Muthalib (para habaib), sebagaimana

hadits shohih, Nabi Saw bersabda:

مُحَمَّدٍ آلِلِ وَالَ لِمُحَمَّدٍ تَحِلُّ الَ وَإِنـَّهَا النَّاسِ أَوْسَاخُ هِيَ إِنَّمَا الصَّدَقَاتِ هَذِهِ إِنَّ

“Sesungguhya shodaqah ini (zakat) adalah kotoran manusia dan tidak dihalalkan

bagi Muhammad dan keluarga Muhammad“.

4. Orang kaya. Yaitu orang yang penghasilannya sudah lebih dari cukup untuk

memenuhi kebutuhan pokok hidupnya.

5. Orang yang ditanggung nafkahnya. Artinya, orang yang berkewajiban

menanggung nafkah, tidak boleh memberikan zakatnya kepada orang yang

ditanggung tersebut.

Mekanisme pembagian zakat

Apabila zakat dibagikan sendiri oleh pemilik atau wakilnya, maka perinciannya

sebagai berikut:

- Jika orang yang berhak menerima zakat terbatas (bisa dihitung), dan harta zakat

mencukupi, maka mekanisme mengeluarkan zakatnya harus mencakup semua

golongan penerima zakat yang ada di daerah tempat kewajiban zakat. Dan dibagi

rata antar golongan penerima zakat.

- Jika orang yang berhak menerima zakat tidak terbatas atau jumlah harta zakat

tidak mencukupi, makazakat harus diberikan pada minimal tiga orang untuk setiap

golongan penerima zakat.

Pemilik zakat tidak boleh membagikan zakatnya pada orang-orang yang bertempat di

luar daerah kewajiban zakat. Zakat harus diberikan pada golongan penerima yang

berada di daerah orang yang dizakati meskipun bukan penduduk asli wilayah tersebut.
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Sedangkan jika pembagian dilakukan oleh Imam (penguasa), baik zakat tersebut

diserahkan sendiri oleh pemilik kepada Imam atau diambil oleh Imam, maka harus

dibagi dengan cara sebagai berikut:

a. Semua golongan penerima zakat yang ada harus mendapat bagian

b. Selain golongan amil, semua golongan mendapat bagian yang sama.

c. Masing-masing individu dari tiap golongan penerima mendapat bagian (jika

hartazakat mencukupi)

d. Jika hajat dari masingf-masing individu sama, maka jumlah yang diterima juga

harus sama.

Catatan :

Menurut pendapat Imam Ibnu Ujail Rh adalah :

1. Zakat boleh diberikan pada satu golongan dari beberapa golongan yang berhak

menerima zakat.

2. Zakatnya satu orang boleh diberikan pada satu yang berhak menerima zakat.

3. Boleh memindah zakat dari daerah zakat.

Tiga pendapat terakhir boleh kita ikuti (taqlid) walaupun berbeda dengan pendapat dari

Imam Syai’i. Mengingat sulitnya membagi secara rata pada semua golongan, apalagi

zakat fitrah yang jumlahnya tidak begitu banyak.

Tanya jawab seputar masalah zakat :

♦ Soal: Sah kah panitiazakat/amil yang dibentuk oleh kelurahan ?

Jawab : Jika memenuhi persyaratan-persyaratannya seperti diangkat oleh Imam dan

panitia itu termasuk orang yang menguasai bab zakat, maka dapat disebut amil zakat.

(Buka kitab Al-Bajury, jilid 1 hal: 290).

♦ Soal : Apakah pengurus panitia zakat yang didirikan oleh suatu organisasi Islam itu

termasuk amil menurut Syare’at, ataukah tidak ?

Jawab : Panitia pembagian zakat yang ada pada waktu ini tidak termasuk amil zakat

menurut agama Islam, sebab mereka tidak diangkat oleh Imam (kepala negara). (Buka

kitab Al-Bajuri 1/283 dan At-Taqrirat: 424).

♦ Soal : Bolehkah zakat fitrah dijual oleh panitia zakat dan hasil penjualannya

dipergunakan menurut kebijaksanaan panitia ?

Jawab : Zakatfitrah tidak boleh dijual kecuali oleh mustahiqnya. (Buka kitab Al-Anwar

juz 1 bab zakat)
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♦ Soal : Bolehkah zakat atau sebagiannya dijadikan modal usaha bagi panitia-panitia

zakat atau badan-badan sosial tersebut ?

Jawab : Tidak boleh zakat atau sebagiannya dijadikan modal usaha bagi panitia

panitia atau badan-badan sosial. (Buka kitab Al-Muhadzdzab, jilid 1 hal : 169)

Referensi:

1. Bulughul Maram

2. Fathul Qorib

3. Tanwirul Qulub

4. Hasyiah Al-Bajuri

5. Bughyatul Mustarsyidin

6. I’anah At-Tholibin

7. Al-Majmu’ Syarhul Muhadzdzab

8. Tuhfatul Muhtaj

9. Ihya Ulumuddin

10. Ahkamul Fuqaha

7.7 0379. PENYALURAN ZAKAT FITRAH UNTUK PEMBANGUNAN

MASJID

PERTANYAAN :

Fatkhurrozi Aremania

Bagaimanakah hukumnya zakat fitrah kemudian diuangkan lalu uangnya dikumpulkan

dan diberikan untuk pembangunan masjid ? mohon pencerahan.

JAWABAN :

Fatkhurrozi Aremania

Di daerah saya itu, ada salah satu imam masjid yang mengusulkan agar zakat

dimasukkn ke masjid. lalu beberapa imam masjid yang lain tidak menyetujui, karena

bertetangan dengan pendapat imam-imam yang mu'tabar. lalu si imam masjid tadi

mengajukan bahwa ada imam yang membolehkannya yaitu Imam Qofal...Masjid di

daerah kami saat ini sedang direhab dan butuh dana besar. Dalilnya imam Qofal yg

manatoh? Kurang lebih lafadznya demikian :
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Ibnu Abdillah Al-Katibiy

Dalam madzhab Syafi'i permasalahan di atas tidak diperkenankan. Pendapat yang

dinukil imam Qoffal sangatlah lemah.

Muhib Aman Aly

Betul, Itu bukan pendapat alqoffal, tapi pendapat yang dinukil aldoffal. Pendapat itu

tidak boleh diamalkan. Khususnya untuk zakat fitrah. Zakat fitrah berupa uang senilai

beras 3 kg makruh menurut madzhab maliki tapi hanya boleh diberikan kepada fakir

miskin dan tidak boleh disalurkan untuk (pembangunan) masjid dll.

Berikut Hasil keputusan LBM PWNU Jatim di Bangkalan 30 Syawwal 1431 H/9

Oktober 2010 MBeberapa tahun belakangan ini, kian terlihat bertambah kencang

polemik dan perselisihan dikalangan warga NU dibeberapa daerah dalam hal

penerapan golongan sabilillah dalam asnaf mustahiq zakat. Hal ini dipicu karena
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ketidakseragaman dasar mereka dari hasil keputusan hukum yang disosialisasikan

oleh jam’iyah NU secara kelembagaan.

Sebagaimana diketahui dari penuturan ulama’ salaf (madzhab al-arba’ah) bahwa yang

dimaksud “sabilillah” dalam asnaf mustahiq zakat adalah “ghuzzat” (para tentara

perang sabil), terkecuali wacana pendapat yang telah dinuqil oleh imam Qoffal dari

sebagian ulama yang menyatakan bahwa kata sabilillah itu bisa bermakna luas

mencakup seluruh jalur sektor kebaikan (wujuh/jihah khair).

Sejak awal berdiri, NU sudah mengambil langkah tegas dan antisipasi melalui

keputusan no.5 dalam Muktamar NU pertama di Surabaya tanggal 21 oktober 1926,

bahwa “Tidak diperbolehkan mentasharufkan zakat untuk pendirian masjid, madrasah

atau pondok-pondok dengan mengatasnamakan sabilillah dengan berdasar pada

kutipan imam Qoffal, sebab pendapat yang dikutip imam Qoffal tersebut adalah dlo’if”.

(lihat Ahkamul Fuqoha’: 1/09–CV. Toha Putra Semarang 1960)

Namun, hasil keputusan masalah serupa diambil oleh PWNU jatim di era-era

berikutnya ternyata berbicara lain. Dalam data hasil keputusan Bahtsul Masail PWNU

yang dilaksanakan di PP. An-Nur Tegalrejo Nganjuk tahun 1981, di PPAI Ketapang

Malang tahun 1987 dan di PP. Langitan Tuban tahun 1988, semuanya menyimpulkan

bahwa : “Hukumnya ada dua alternatif, yakni tidak boleh dengan merujuk keputusan

Muktamar 1926 dimaksud. Dan yang kedua diperbolehkan dengan dasar mengikuti

pendapat kutipan imam Qoffal dan fatwa Syekh Moh. Ali Al-Maliki dan ulama-ulama

yang lain”. (lihat CD hasil keputusan Bahtsul Masail PWNU Jatim 1979-1994, 1996

dan 2002)

Pertanyaan:

Pendapat siapakah sebenarnya yang dikutip oleh Imam Qoffal tersebut? Dan

seberapa mu’tabar pendapatnya dalam takaran madzhab?

Jawaban:

Belum diketahui secara pasti siapa yang dimaksud oleh Imam Qoffal tersebut, namun

ada kemungkinan besar mengarah pada Imam Hasan dan Imam Anas bin Malik.

Sedangkan pendapat tersebut menurut Jumhur ulama tidak mu'tabar. Pendapat ini

didukung oleh mufti Hadramaut karena pendapat tersebut di luar lingkup madzhab

empat. Namun ada juga yang sependapat dengan pendapat kutipan Imam Qaffal,

seperti Syeikh Hasanain Makhluf dan ulama mu'ashirin Mesir yang memfatwakan dan

memilih pendapat tersebut.

Dasar Pengambilan Hukum:

ص مخلوف محمد حسنين إسالمية وبحوث شرعية 255فتاوى
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sºsº e lº sº eº S -si os ob S tese-Je sui cº. al -3 e - º J

S º J- A, si è asl e º oi eb) 9 e ai sy, ea º eº S sas - si è sº

gl eº al -2, e byei ei suºi ae e ºre si è Ji Jº sºlº iº sº 5 º ai -3

–ss (JS º eº º J- A, lº sº -- º e- se sº esse - sº -

sg -ºre - S, Jº oi - elas e S - A se º, - iº e il - - - - - si le

ºss ee Jºs, e º essº 3 al -, essº - se e gº º sº e ºg

e 5 - lº sº, il tº all º gºº ºº

suº è s; ºre ore -lº si oi sº se sºlº e iº sº - e lº rael -3

x- A sei e oS -: º se le º, è elº e lº es - 3 al J- A sºra -

r-J-e - sºs lº sº e º JS ºsº º J- A 3 gº gºe S ei - 3 al

ess è s; º si e lº yel e –sº, Jº º al Leº -esa a - e ºva, elº, 39e

esº e º gº º J- si º lº J- -- - - - JS - gl - se sº

- g! S S, º, a º se - Jºl è e,e S e sº cºsa e º º º due solº

º clasſi º ad asi, e le si alzi - è Jºaº J S & egli le 3º sº iº, iº

–ss gaſ - e les- di J- sº iº ºsº è - 9 e sº e gaſ - e S eº:

35 ºre 3, e ce lº stesº a 1 –sº e sº - ea sºli o eº: sºlº cºrº º

elº e -il e,i º ai - se è lº zlº 55; 5; lº –º, e sºº e-l suº è

dei le

70-76 ou eu sº il sitº ou Ji JS - è
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3 ºwe ;) --~ su's 4×4) sº-J A will & JºJ) 33 & sº & A. J.” (Jº & “-)J

34 º z\,-] }}~ JA 3-1-0 ºu's ºw) jº, J & Jº & 3) . ** 34° 2'-º'-' ºw

we jºu º' -- 3 Ajº sºle 9 waſ us euw) as 3.5%) ºr -º, a gaſ jai, ; ws ºuw)

JºJ) tº $4) al.) A 330 cºi-Jº jº" J. J. & JuJ 353 Jä 3524 Ja; J.J.J. ºd 3

* Ji Je - war. As & J.- : * ~" (Jº wºre), cº-º use & ....... cº-3-3.J.

3) Jºjº ºu 3 - 45° 3 4-v-J -u, & Jiu-J º º º ż 39) -*re 32° S -24) ~e

~3 J3 ºus cº- 3 -i- Jº 3 º' & Jº Jº wººd Sºº-J & J A 5' 44° 34'

cºst-Jº Liaº ºval ºl 434 cººl -$34, wºº & 4- J - JS J } &lºcal

~5- tº 49 & …ºJ-J cºls & J- 3, cºwºº Aº ‘439 tº 44° ºw),

(60) } &#! .

3- Sº-Jê 9 J– “... . A 32 & 4.5, 4% slº v is 335i. e. elº's ra- wº

& six º' 2- 23 tº 3 Jº-Jº 9 J-52 “* A Jw & #3 & 24 J ºre

* @ v S -ºu-S 34° 23 J 35%) as sº 35° S < * , a Jai & tºº la S, uu-J -5

Jw & 98 Jº cº-all, Jº ºv* ** *> * ~* * Sº º cº-lº -

*4.5 & 243 &S sºl) A* {3} .... -u-all ºl Jú.

v tº J-4 tax *-* Sº *,x* x-uº Jw & ºus ººl ºveSººYº -> *

Ala-u & al, JºJ) alº & Jºº Ji-u -, * : Jiu-J 253 º' ºw) &Jºaº war J3-, *

Jeju-J u- ~~~~ : *, *, *~ *-J -º cº-a Je -** 34) six ca. Jº Jº tº

* 33 -* **- - -a < *; 29. S & 32 ° (à J.- A) sº-J -> said Jº

tº Jº Jº we º ºx-- ~~) tº e-l, -Jº 9 J- “S- * >*- :* >

J. J-e-, 3A 3-& J-J cº-e as as a v . ») > 3%), we & J- 9% ºl

9 J-les-Jºad tº sº-J-- 4 J- 3 34% º <!-- * > * > * > *,

* *, *, *- Jºi. 4- tº 3 Ajº sºlº & Ju-J #3 & J 353 & 32” Jº Jº Jº-Jº

• 355…J & rºl) & Suá wººl, ºs º J3-I -alº, Jai Jú w! Jº as 3& 2 .

41–38 J-as u sºus tº J-24ſ - alsº

~JA 5-4 . 4.- : *-* : *- : * ~ *} <!- A “e & 2, “º v 33 3

. Jax & Ji ºu 3 Jui º Jú & J.- A 4-> * sº." ºw) cºal & was

SS 4--. §º 95-a-J -u, ; ;-)&2 × 33-2& J. 39) -º- ºr ºf , ºil

-** Je 3-ax A ºvel», Jú w sui uxº Júň º J3 v sº “...... & J.- A 45 Jº
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53 - call e S era- : : 3 : S 3 e sace e Leº, J-º, di li oè Jºº , -si lº

S - al secºlº - º - e º ss3 e x- , sae si era rele e,e

3 bS è sº cºaº e ºrº ; e- sº - e Jº-Jº è Jººsº e lº zy- se

3 - e se le gº º - º -S º 3 ei- gl ºre e ººeS -

J- sº -, sº è - e-. Si sbº ( º J- A ; ) º si º, 3 gº la e-º

sº sºlº gºal giºcº e, se ce - º 3 o lº è sºlº eve) e ai s - e

rese º se sºlº eº a -9 -sºs

Asi e - se - e- Je sº- o se è º - - - - Jºs

Ssé- - è o . -: º è e iº S 3 sedi º si se e -- º se gel º sºlº

S ) º 3 S º º J- A agº - , iº - sie º su gº e º oº º e-la- e

e º glºss e º se erº si è ere º J- A sº se sº , ( - Sºs al J

pºla le eºli - e º, - Jº-Jº sº - sei aa º Jill e Ji e 3 e lº è e JUe

le sedi - -al º Jº Jº, º Jº , stessi ea ce oyº - è lº –b -

es - il J- A - si le aerºl Ji º zº-ali e le as sºoS S º li re S ,

sºre , sº gºl è a SºS º º e-º le Jº 3 –arº - se goº e- iº

oS -se º il 3 e º , S eº clasſi e º al - sº - e lei- º gl

ºrº e resº º sºlº - 3 - 3 -º –sº º e-s Ji- e sº - ei- a sºre

ess è ºra se S : : :S º Jº rºseº egi º sº e ( º J- A : ) : º si

sl) - Il suº è 3 º 3 - ).

3 as º se è sºlº cºl - Jº º ese- gl ºre e le ese- è s, S Jº

- , eº alzº e 3 eurº º 2 eus : -- se e gº º sº e º glsº - e se

e a gº º ºsa e º - se lº sº , º eS e -sº , sº es : sº

235 ) : - º 3 a 0 sl 3 Jº . ( 5 - 3 sl, il colº. al -1 ) : gº ºssº e lº Jº

su ss3 zº! - S si eº Sºssi o lº è gr e Jº , a sue esis ,

Jº e sº ( º J- A ; ) º si º, o º S Jºels e 3 Jº - e ss 3 -

-sl - e o sºlº gºl è -

º gl º se S si e bis, obel es ( -, -s) ºs º iº - - Jº 3

ºS S "bis, "ºgº è - ºre º si e cess si e- su zy-S - e bis , Jº -

- e-by º A - Jº º sº (ºJ- A : ) º eS - e º -, -s è al Jº º
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-: : :- 4 J-re-9 -- : - ; : *Je al 4 J- - -

Jw 4 -- ul :- Jé Gesa es, J. 9:4 - G-S &u : A-

re, , : , 4 :, :J 4, J. *,-e 3: : * :, -ei Jw 4 - - Jé :

Al L-4* 4.

Je &-} <9-al Al Ji Ju- : Ju v -,-J & se-J -, -e aw) - Jé :

eu,5 - : -- s: sua: Ge 9-a: -4 J-4 - si: -S : -us 3: S di

& 99 - - - - - - - 4 - 44; -s:J- - - --u

* Jau-JJ - 4-ei Ji e-,- 2Jue ules E.J -ji - aul 3 Jus ol: ré-le

ul: : , --s: ; ; 4 ka; - 9 -9 ----> - A +ue e-l.

* - -a) & :-al B-les - - 4lai - - - - 40 ° - v Ju:

&u.J y-) 387-386 s,9 A -e :u -jual :)

-e-l & (4 J- ) Jw 4 J: 2,- 9 * 4 J; - - - - -- u:

9 Ja. : sas - - -- - - 4 J- J-- 2u-l sas : , Juel Ja

& :-J Jaa 8,53 J: w - - -- : e-J: (4 J- ) -s

s}}a & 3-l° Jal L J3: 4-3. Ji al;- J34 - - 4.0 :- : --ei - - - --!

gu 'e al;- ré-le al;- s'}} -- su 3 & 2 su : :-J -u -l:) Jl; -sel 2.0

J-A Jé : :- (604, J- ) Jw J; J-- : J- J#9s & resa

((3: S di Je à-9 ej- 9 Jai : -) salu s'}}a (( -& : S : 3- 4 -

J! 3l.a. “J J.J sula) J: &ur) : - ) : --e-J &-l 3 &ur) : --J su! SE) :

La &ilu -ue: :J Juei&- 4 J- J - 4 A-J gu-& silu -uas 2le-9 :,

& - 43° : Sè 2lé-SW :, - 3°3 -A-J J- V : :-J -J -ui sa

sé}s 3: 9s aui es 4 ue - 9: S: - - - 24 - Jal 2 - 4

sa wi ((: ! 2: :ue & 4-5) se-M- - - 4 J- Jé V : J- Jš

J-as : le 3-an -se: : , : : :4 Ju-8 .

Oh ya perlu saya tambahkan, penjelasan di atas dalam konteks zakat maal, bukan

zakat fitrah. Yang pasti pendapat yang dinukil oleh imam qoffal dan di tanggapi oleh

para ulama itu dalam konteks zakat maal. sedangkan zakat fitrah blm ada penjelasan

|bh lanjut, sehingga saya dan kawan B masai PWNU jatim (krn kebetulan wktitu sy yg

jd pimpinannya tdk berani memasukkan dalam khilaf ini, sebab dikhawatirkan ada

perbedaan sebagaimana dlm madzhab Maliki yg menyatakan bahwa utk mashrof

zakatfitrah hanya terbatas pada fuqoro masakin, sedangkan mashrof yg lain, sepertif
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sabilillah yg termasuk di dalamnya para ustad muadzion dll, tidak menjadi mashrof

dlm zakat fitrah akan tetapi hanya mashrof dalam zakat maal. Untk itu, demi menjaga

kehati-hatian, maka utk zakat fitrah hanay boleh disalurkan kpdfuqoro masakin, utadz,

kiyai yg aghniya, tidak boleh menerima zakatfitrah.

Khodim Piss-ktb ||

Pendapat yg kuat dari beberapa madzhab menyatakan bahwa hal itu tidak

diperbolehkan ... akan tetapi ada pendapat yg memperbolehkannya yakni pendapat

yang mentafsiri "sabilillah" adalah "sabilil khoir" sebagaimana dijelaskan dalam kitab

kitab berikut ini:

Referensi : Tafsir Munir Juz | Hal 344, Tafsir Khozin Juz || Hal 92, Jawahirul Bukhori

173, Mau'idlotul Mu'minin Juz | Hal 55.

1. 1958 J2 Juli sja Ji J-Su-) Aji

A & : Jl 54 - - - 3 4 le -alui sus: aux 3: : ->u-S sas : 54) aw J

el Audi - - - - - 4

2. 106 :-,-J :

(A-23}\S 363) -! --J - S1 & 2 : ) ila 563) u: 42-J 5- ) (u-.

3.244 - J S : -) -J -:

Gi Jés G-1 uas :u: - ; usu 9sel se} Ju - 9 s;w : (4 J- :

&- Jl -e-ali ->,2 jur - seid Jaa Ge Juil J: -u- JE Al S1 Jae S su-ues :

J< * 4 J- Jw J; 98- 9ues -- se - E& & - :

4.876 2 Juli sj-J -Su-) Aji

•u -, -- su & Jw 4 : , : , 54 - - - - - - -al- as: aur Gai

-6 (s,ia e6-ali w.) JéJws wi-4 & ul: : - Jw & As: , : -, -

u-l - J S 4-9 - 1583 - - 3: 9s sue - ais : - -u: , a-, -!

-,- J- 4 eu - 9 J: *J-- - - 4 J-slu gu-š - : 9

- La - : - as- - - J- s u. * 4 J- 98 - 9és

"ue - 9s : -- - 4 J- 2.

Link Diskusi: http://www.facebook.com/groups/piSS.ktb/permalink/363691963653618/
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7.8 380. HARAMNYA ZAKAT BAGI BANI HASYIM DAN BANI

MUTHTHOLIB

PERTANYAAN :

Fatkhurrozi Aremania

Mengapa Zakat itu tidak diperbolehkan diberikan kepada Sayyid atau keturunan

Rosul ? Mohon pencerahan, alasannya, hadits atau dalillnya.

JAWABAN :

Nur Hasyim S. Anam

Karena zakat itu bagaikan "kotoran" maka tidak pantas diberikan pada mereka.

Mumu Bsa

1. Hadits Nabi SAW :

9 - -- - - - - - 4 - 4 J- & 4 Ju Ju Ju-9 - Ge

ju Si u: - ui we Ju : Si - u"Je : : aess le : 4 - - -

• B-1 & -u: * 4 s4 4 -usus e-l: : , wi - e, J-"

4 : : Jal : 4 : : Jal 4 : : Jal Je : - - 4 -us -

& 4: Jal & 3- Jé* Jal & 3- -ji 1-3 : * Jai - -a- 4 Ju: "A Jai :

s'); Js Ju J-ue Ji A- Jī: Jie Jī: le J - Ju “ras Ju 2-2 &-a) a;- - 4: Jai

- Ju °.al a,-.

Artinya : Dari Yazid bin Hayyaan ia berkata : Telah berkata Zaid bin Arqam : “Pada

satu hari Rasulullah SAW pernah berdiri dan berkhutbah di sebuah mata air yang

disebut Khumm. Beliau memuji Allah, kemudian menyampaikan nasihat dan

peringatan kepada kami : "Amma ba'du, ketahuilah wahai sekalian manusia,

bahwasannya aku hanyalah seorang manusia sama seperti kalian. Sebentar lagi

utusan Rabb-ku (yaitu malaikat maut) akan datang dan dia diperkenankan. Aku akan

meninggalkan kepada kalian dua hal yang berat, yaitu : 1) Al-Qur'an yang berisi

petunjuk dan cahaya, karena itu laksanakanlah isi Al-Qur'an itu dan

berpegangteguhlah kepadanya - beliau mendorong dan menghimbau pengamalan Al

Qur'an - ; 2) Ahlul-baitku (keluargaku). Aku ingatkan kalian kepada Allah tentang

Ahlul-bait-ku (beliau mengucapkan tiga kali)". Hushain berkata kepada Zaid : "Wahai

Zaid, siapakah ahlul-bait Rasulullah SAW ? Bukankah istri-istri beliau adalah ahlul

baitnya ?". Zaid bin Arqam menjawab : “Istri-istri beliau SAW memang ahlul-baitnya.

Namun ahlul-bait beliau adalah orang-orang yang diharamkan menerima zakat

sepeninggal beliau". Hushain berkata : “Siapakah mereka itu ?". Zaid menjawab :
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“Mereka adalah keluarga ‘Ali, keluarga ‘Aqil, keluarga Ja’far, dan keluarga ‘Abbas”.

Hushain berkata : “Apakah mereka semua itu diharamkan menerima zakat ?”. Zaid

menjawab : “Ya” [HR. Muslim].

2. Hadits Nabi SAW :

عليه اهللا صلى اهللا
رسول

فقال
فيه. في

فجعلها الصدقة. تمر من
تمرة

علي بن الحسن أخذ
يقول: هريرة

أبي عن

؟
الصدقة

نأكل
أناال علمت أما بها.

ارم
"كخكخ.

: وسلم

Artinya : Dari Abu Hurairah radliyallaahu ‘anhu ia berkata : “Al-Hasan bin ‘Aliy pernah

mengambil sebutir kurma dari kurma shadaqah yang kemudian ia masukkan ke dalam

mulutnya. Maka Rasulullah SAW bersabda: ‘Kikh, kikh, muntahkan ! Tidakkah engkau

tahu bahwa kita tidak boleh memakan harta shadaqah (zakat)?"(H.R. Muslim)

Kesimpulan

1.Ahlul bait, yakni Bani Hasyim dan Bani al-Muthallib, (kalau di Indonesia dikenal

dengan sebutan Sayyed atau Habib), dalam mazhab Syafi’i disepakati haram

menerima zakat

2.Namum demikian, jika terputus hak khumusul khumus, ada ulama yang

membolehkannya.

Dalam Bughyatul Mustarsyidin karya Sayyed 'Abdur Rahman Ba’lawy disebutkan :

“Ittifaq (sepakat) jumhur ulama asy-Syafi`iyyah terlarang pemberian zakat dan segala

pemberian yang bersifat wajib seperti nazar dan kafarah, kepada ahlil bait, walaupun

mereka tidak mendapat hak mereka daripada khumusul khumus. Dan demikianlah

pula hukumnya bagi para mawali mereka menurut pemdapat yang lebih shahih.

Namun demikian, banyak ulama mutaqaddimun dan mutaakhirun memilih hukum

boleh ketika putus hak mereka daripada khumusul khumus. Di antara ulama yang

berpendapat demikian adalah al-Ishthikhari, al-Harawi, Ibnu Yahya, Ibnu Abi Hurairah.

Telah beramal dan berfatwa dengannya oleh al-Fakhrur Razi, Qadhi Husain, Ibnu

Syukail, Ibnu Ziyad, an-Naasyiri dan Ibnu Muthir. Berkata al-Asykhar: "Mereka-mereka

ini (yakni para ulama yang tersebut tadi) adalah imam-imam besar yang fatwa mereka

mempunyai kekuatan, oleh itu, boleh bertaklid kepada mereka dengan taklid yang sah

dengan syaratnya karena darurat dan lepaslah tanggungan ketika itu (yakni lepaslah

tanggungan kewajiban mengeluarkan zakat apabila ianya diberi kepada mereka

karena ketika itu dihukumkan sah zakat yang dikeluarkan kepada mereka), akan tetapi

pendapat ini hanyalah untuk amalan pribadi dan bukan untuk dijadikan fatwa atau

dijadikan hukum dengannya. Dan telah menyalahi akan fatwa tersebut al-`Allaamah

Sayyid 'Abdullah bin 'Umar bin Abu Bakar Bin Yahya yang berpendapat bahwa: "

Tidak boleh memberikan zakat kepada mereka (yakni ahlil bait) secara mutlak, dan

sesiapa yang membolehkannya, maka dia telah keluar daripada mazhab yang empat,

maka tidak boleh dipegang karena ijma’ mazhab yang empat melarang pemberian
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7.9

zakat kepada mereka"

Syekh nawawi dalam kitab bujairomi...mengharamkan juga dalam bujairomi tersebut

imam nawawi memfatwakan haram bagi bani hasyim dan bani muthollib menerima

shadaqoh baik yg wajib atau yg sunnah namun bila berupa hadiah maka boleh

diberikan kepada mereka.

Je: Jī e Jal es 2,4 - -- - - 4 - 4 :-ali -- ua. -As

ula S: 4.2, 5 - J$ 3-al J- S :

PENDAPAT yang rojih menurut madzhab kitab (imam Syafi'i) diharamkan 2 shodaqoh

(fardhu dan sunnah) bagi Nabi Muhammad saw, dan diharamkan shodaqoh fardhu

tidak shodaqoh sunnah bagi ahlu baitnya. dan berkata imam Nawawi tidak dihalalkan

shodaqoh untuk ali Muhammad. tidak halal fardhunya dan sunnahnya (bujairomi).

Arwandi Arwan

Albajuri dalam hasyiah beliau mengatakan pendapat gurunya Imam fadhali Rh

membolehkan pemberian kepada Alul Bait.

Aan Farhan

Syekh Romli : Zakat Tidak boleh diberikan kepada bani hasyim dan bani mutholib

meskipun mereka menjadi Amil. Di kitab fathul qorib, zakat tidak boleh tapi sodaqoh

sunah boleh menurut qoul Masyhur. Wallahu Alam.

0382. ZAKAT PROFESI

Oleh u-J - Jiu-J

A. Deskripsi Masalah

UU RI No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat,

Pasal 11 (ayat 12) yang mengatur rincian harta yang dikenai zakat mencakup

“hasil pendapatan dan jasa".

- Pendapatan mencakup gaji, honorarium dan sebagainya.

- Jasa memasukkan jasa konsultan, notaris, dokter, biro travel, pergudangan,

komissioner, dan lain-lain.

- Jenis usaha meliputi perhotelan, hiburan, industri, kontraktor, dan lain-lain.

B. Pertanyaan

a. Apakah hasil pendapatan kerja dan jasa yang halal patut dipandang terkena

beban zakat menurut syariat ?

C 2013 www.piss-ktb.com



792 PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB

b. Sekira terbeban zakat, bagaimana penggolongan kedalam mal zakawi dan

berapa ketetapan standar nishab yang harus dipedomani ?

c. Tepatkah bila kadar zakat atau gaji PNS dipotong langsung perbulan oleh Badan

Amil Zakat tertentu ?

C. Jawaban

a. Pada dasarnya, semua hasil pendapatan halal yang mengandung unsur

mu'awadhah (tukar-menukar) baik dari hasil kerja profesional / non profesional

maupun hasil industri jasa dalam segala bentuknya yang telah memenuhi

persyaratan zakat, antara lain mencapai jumlah 1 (satu) nishab dan niat tijarah

dikenakan zakat.

Akan tetapi realitanya jarang yang bisa memenuhi persyaratan tersebut lantaran

tidak terdapat unsur tijarah (pertukaran harta terus-menerus untuk memperoleh

keuntungan)

b. Hasil pendapatan kerja dan jasa (yang telah memenuhi persyaratan) dalam

konteks zakat digolongkan zakat tijarah yang berpedoman pada standar nishab

GmaS

c. Tidak boleh. Kalaupun dipahami bahwa gaji wajib dizakati, pemotongan gaji

tersebut tetap belum sah diperhitungkan sebagai pembayaran zakat, sebab

perhitungan maupun kadar kewajibannya pada akhir tahun bukan dari gaji bruto

dan belum diterima oleh pemiliknya.

D. Dasar Pengambilan Hukum

1. Mughnil Muhtaj1/398

2. |'anatuth Thalibin 2/173

3. Mauhibah Dzil Fadhal 4/31

Ju si A-4 Sur); 4:

* - Jl -: Juli: a-, Jé ,e Ju Jesal J3 - ) - -a: Jes - - 3° si

<lé- 9 ue, si J-a: , si gu v : 9-5 si Su-u- siu Li -S -se u,- 9:

au JS : lia: , -! 36 -- 4: , -! s: Q!: 56 × 4: s: si

(Ungkapan Penulis: "Dan menyewakan diri atau hartanya.")

Yakni jika seseorang menyewakan dirinya dengan suatu imbalan dengan maksud

tjarah, maka imbalan tersebut menjadi hartatjarah.

Ibnu Hajar al-Haitami dalam Tuhfahul Muhtaj mengatakan: “Harta itu terbagi 2 (dua)

macam; benda dan manfaat. Jika seseorang menyewakannya, maka jika upahnya
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berupa mata uang kontan atau dengan dihutang langsung atau bertempo, maka

padanya berlaku perincian hukum. Atau berupa barang, maka jika ia

menghabiskannya atau berniat menyimpannya, maka tidak ada kewajiban zakatnya.

Dan jika meniati tjarah padanya, maka zakat tijarah terus berlaku padanya, dan ini

berlangsung setiap tahun.

4. Minhajul Qawim pada Mauhibah Dzil Fadhal 4/31-32

5. Tuhfatul Muhtajdan Hawasyi Syarwani 3/295-296

Sumber : Ahkamul Fuqaha halaman 594 s/d 600 : Hasil Keptusan Musyawarah

Nasional Alim Ulama Nahdlatul Ulama di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta 25-28 Juli

2002/14-17 Rabiul Akhir 1423 Tentang : MASAILDINYYAHWAQI'IYYAH. Wallaahu

A'lam

0388. PENGALIHAN DISTRIBUSI ZAKAT KELUAR DOMISILI

PENUNAINYA

PERTANYAAN :

Andy Shewa Amanda

Sah kah zakatnya orang yg di lakukan antar antar negeri ? Contoh si A yg berada di

malaysia melakukan zakat dg menyuruh si B yg ada di jawa tuk di berikan ke pada

fakir miskin yg ada di sana.

JAWABAN :

Masaji Antoro

TIDAK SAH memindahkan zakat ke daerah lain menurut pendapat mayoritas ulama

yaitu pendapat azhar dari kalangan syafi'iyyah, akan tetapi kalau mengikuti terhadap

pendapat yang memperbolehkan memindahkan zakat (seperti pendapat Ibn Ujjail, Ibn

Sholaah, Abu Muhrimah, Arrauyaani, alKhithoobi dan Ibn Attiq) maka boleh dan

pendapat inipun boleh diikuti. Keterangan diambil dari :

(J-sal - - -u. 23 -3 : 4: -Ju : , sus;- % * s2;.J u, si ( o.u -, -lu -

&e s23 2-u: sl,ääl &re --> - 9 J-U

(Keterangan diambil dari makanan pokok umum daerahnya) artinya daerah orang

yang mengeluarkan zakat maka zakat tidak cukup dengan makanan pokok yang tidak

umum didaerahnya karena tingginya harapan orang-orang (atas yang ia keluarkan)

karenanya zakat juga wajib diserahkan pada fakir miskinnya daerah orang yang

mengeluarkannya. [Fath al-Muin II/172].
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(J : Jal ex-, -, -e J -,: : se4 - J- - -ae si - -S - (: : Ju

3 -, 989 -es-as : --S 9:9-l : ;;- Jul :- : -- Je S 563 e :

$ues Al Jai ulus u,: ulse Ales jur Jill & Ji 39 : 2,4 4. aâ- : Bles J-a s: : 3-2

3 Jé wa: :9-al Al J: * 3>J &: yu-l: : 563 J: 3: e-e -J :U -

j:e & Ju 4: sula) : Ge gua-J u: :us, 9u-l: : -, - Jus 3' us-J sas : *,- .

J-J J-> s'}}a -uli 33-3.

[Bughyah al-Mustarsyidin I/217 ].

Wallaahu Alamu bis Showaab

0391. SIAPA YANG BERHAK MENGANGKAT 'AMIL ZAKAT ?

Oleh Mbah Jenggot

Amilzakat, Syarat-syarat dan tugas-tugasnya

Yang dimaksud dengan amil zakat ialah suatu panitia atau badan yang dibentuk oleh

pemerintah untuk menangani masalah zakat dengan segala persoalannya. Ada

beberapa syarat yang dipenuhi dalam diri amil yaitu; 1) beragama Islam, 2) mukallaf

(sudah baligh dan berakal), 3) merdeka (bukan budak), 4) adil dengan pengertian tidak

pernah melakukan dosa besar atau dosa kecil secara kontinyu, 5) bisa melihat, 6) bisa

mendengar, 7) laki-laki, 8) mengerti terhadap tugas-tugas yang menjadi

tanggungjawabnya, 9) tidak termasuk ahlul-bait atau bukan keturunan Bani Hasyim

dan Bani Muththalib dan 10) bukan mawali ahlul-bait atau budak yang dimerdekakan

oleh golongan Bani Hasyim dan Bani Muththalib. Sedangkan tugas-tugas yang

diamanatkan kepada amil zakat adalah sebagai berikut

Tugas-tugas Amil Zakat :

1. Menginventarisasi (mendata) orang-orang yang wajib mengeluarkan zakat.

2. Menginventarisasi orang-orang yang berhak menerima zakat

3. Mengambil dan mengumpulkan zakat.

4. Mencatat harta zakat yang masuk dan yang dikeluarkan.

5. Menentukan ukuran (sedikit dan banyaknya) zakat.

6. Menakar, menimbang, menghitung porsi mustahiqqus zakat

7. Menjaga keamanan harta zakat

8. Membagi-bagikan harta zakat pada mustahiqqin.

Mengingat bahwa tugas-tugas yang telah disebutkan di atas tidak mungkin dilakukan
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oleh satu orang atau dua orang, melainkan dari masing-masing tugas harus ada yang

menangani secara khusus maka ada beberapa macam amil sesuai dengan tugas

tugasnya.

Macam-macam Amil Zakat

1. Orang yang mengambil dan mengumpulkan harta zakat.

2. Orang yang mengetahui orang-orang yang berhak menerima zakat.

3. Sekretaris

4. Tukang takar, tukang nimbang, dan orang yang menghitung zakat

5. Orang yang mengkoordinir pengumpulan orang-orang yang wajib zakat dan

yang berhak menerima.

6. Orang yang menentukan ukuran (sedikit banyaknya) zakat.

7. Petugas keamanan harta zakat.

8. Orang yang membagi-bagikan zakat.

Berikut adalah Hasil Keputusan Bahts Masail PWNU Jatim 2005 di PP. Sidogiri

Pasuruan :

Deskripsi masalah:

Dalam kitab-kitab fiqh, amil zakat dibentuk oleh imam. Dan fiqih tidak menjelaskan

secara rinci tentang mekanisme pembentukannya. Apakah pembentukan itu dari

inisiatif imam atau pengajuan dari bawah. Sementara yang terjadi di masyarakat,

ada yang dibentuk oleh lurah, camat, bupati dst. Ada pula komunitas masyarakat

(RT, ormas masjid, lembaga pendidikan, dan bahkan PKK) yang membentuk

panitia zakat kemudian diajukan kepada pemerintah setempat, (lurah, camat, atau

bupati) untuk dimintakan SK agar diakui keberadaannya.

Pertanyaan :

a. Siapakah yang dimaksud imam untuk membentuk amil zakat ?

b. Bagaimana dengan Undang-undang Zakat tentang konsep amil dan mekanisme

kerjanya ?

c. Apakah panitia zakat yang dibentuk secara swakarsa tersebut di atas bisa

disebut amil zakat (bagian dari ashnaf delapan) sehingga berhak memperoleh

bagian dari zakat ?

Jawaban :

a. Imam dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Kepala

Pemerintahan dalam hal ini Presiden. Adapun terkait dengan pembentukan amil
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zakat adalah presiden dan orang-orang diberi Wewenang membentuk ami

sebagaimana diatur oleh UU Zakat, yaitu Gubernur, Bupati/Wali Kota dan Camat.

Catatan : Kepala desa / Lurah tidak termasuk orang-orang diberi wewenang

membentuk amil zakat. Maraji:

4.a u 168 J2 ->u-J s;-J zue-J Aé :

ue 58% s (wa-S ,*) uw eu-l slaus (al-Js) se} -$ 5w-M - 4u slaus le --s

Jer) aul J3 u') a;-J 4-J J. J: Ale a u5 -: wa-S 9si-lis sew Jb-S -u).

J-U G- : -Al-J J>J 4: : - U3 J-3.

4.a u 290 Ja 1 s;- s,5-uji :

(A - -és JG-S -u, suael v -& -é è: :u-s si (: ev, 4-1 & Jawi 4:

:Jua-U -e,J J->J J-> u:- J Sus; J -& G- 9 Jss Jeè S -4- -au-3 :-J

4.a u 120 e :\, :J J-asu 4.44 : - le J-aâl s: 4-3 :

(eslaws 4:) --> - -1: 4-5 aw) - su eu-l res (ele slaws) --> -ali (:

\e: J-e & Ji suasies-Ju Ji Ji-l: , Jual 4- au) 4-a: , : 363) si (ele

3-sul Je u: G-8.

116 J. J-6) J- 'N :) e,SJ s:ual

(a.le J2 s.U J: (-G) asura) awa es as- al : J59 ve, ola J-S 31: J. Alaa u: (J-3

4 - Ju-Ji Ql Je -l° J- 4-3 J4 t-lals cal Al Qu 13-res LU-l Je3-as- : A -4-95

9 SM: Ju-2 42; ul ->>> Ju : 34-i 4 jur Ju : : 4-u

356-355 - 1 : -43.J

S 43 JS3.J a; bu> -& 3-l J5 su-i Qu :u s: su : Jī , l; bul° 4 : Jl:

J'); 4: *J s: J' -,a bul° :3-5 u: 5-3 J5 J8 Jl; bul° :u-' S V yu- -lla.

e:u s, su 4 : bus :u :, A se - - 4 - - 9 J9- - - -

J 98 - su 9: S's &ju 4 ea uas su - - 4 - 4 : - wal-le

& J:30 s,-Sl osi & :u JS3-0 9 gulau Gu -, -- su re, 9' - Gua

9: A. J.ual 3 : ; 4: ual--! &u JS3-0 &-Ji Q! ul° 0° J:30 sl-J : JS3.J. A. Jsu

J: - AU : --> -a di gul: - l° 48' - JS3. Ju & -e S di wa
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u: ul° 9°,u-J - Gul : Jl: )u --a: *JS3.J :;- su J:30 & ul° 9 Jsu -->J:

- JS3-0 &-S: J:30 walu-l 9 u: 98 JS3-0 usa - 9s JS3.0 - 9 J J :

Ja. JS3. Ju- 4 : J-a- 9 3: S & si-S Ja: valu-l JS3-U :

b. Mencermati undang-undang zakat yang ada, konsep pembentukan amil versi

undang-undang zakat sesuai dengan konsep fikih. Sedang mekanisme tata

kerjanya masih perlu untuk disempurnakan, karena ada tugas-tugas dan

kewenangan amil yang belum terakomodir dalam UU zakat, diantaranya

kewenangan mengambil zakat secara paksa jika ada muzakki yang menolak

membayar zakat. Maraji: Sama dengan jawaban sub a.

c. Panitia zakat yang dibentuk secara Swakarsa oleh masyarakat tidak termasuk

amil yang berhak menerima bagian zakat. Maraji' :

4.a u 120 e :\, :J J-asu 4.44 : - le J-aâl s: 4-3 :

( - 59 si (ele slaws 4:) --> - -l: 4-5 au) - su eu-ji -- (ele slaw.:

Je u: 5-9 e: J-e & Ji suasi-s--Jé Ji Ji-l:) 9 Ju-Ji J- J au) 4-a, ..

5.Aeuj1.

0410. Mengeluarkan zakat harta sebelum jatuh wajibnya, bolehkah

2

Di bulan Ramadhan ini Allah Swt melipat gandakan pahala ibadah, kebaikan bernilai

luhur dan tinggi, sehingga sangat dianjurkan untuk memperbanyak ibadah dan

kebaikan di bulan ini. Zakat adalah salah satu kewajiban bagi umat muslim yang

kedudukannya sama sprti sholat. Sering Allah menyebutkan kata sholat kemudian

digandeng setelahnya dengan zakat sprti ayat

56: ; ; 59.al B-3l:

“ Dirikanlah Sholat dan tunaikan zakat"

Sering kita lihat umat muslim di bulan Ramadhan trutama saat malam trakhirnya,

mereka mngeluarkan zakat mal atau zakat harta, mungkin beralasan ingin mendapat

nilai lebih menunaikan zakat harta di bulan Ramadan, padahal kita tahu di antara

syarat zakat mal adalah mencapai nishob dan haul yaitu sampai satu tahun. Sehingga

mereka sebenarnya mengeluarkan zakat terkadang belum jatuh temponya artinya

mereka mendahulukan zakat. Nah bagaimanafiqih memandangnya?

Mendahulkan zakat atau dalam istilah fiqihnya disebut dengan Tajilz zakat atau Az

Zakah Al-Mu'ajjal, misalnya si Fulan memulai bisnis perdagangannya sejak bulan Juni

kemudian bulan Agustus sudh masuk bulan Ramadhan, seharusnya Fulan

mengeluarkan zakatnya di bulan Mei genap setahun, berhubung Agustus bulan
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Ramadhan maka si Fulan mngeluarkan zakat malnya di bulan agustus.

Ta’jiluzzakah dalam fiqih diperbolehkan asal memenuhi beberapa syarat berikut:

1. Harus sampai nishob kecualizakat tijarah

2. Tetapnya si pemilik zakat atas syarat-syarat wajibnya zakat, maka jika sipemilik

zakat wafat sebelum genap setahun, atau menjadi faqir sbelum genap setahun,

makazakatnya tdk sah.

3. Tetapnya sifat-sifat penerima (mustahiq) pada waktu wajib mengeluarkan zakat

(saat sempurna haul/genap setahun). Maka jika si penerima zakat menjadi kaya

bukan dengan harta zakat di akhir tahun (genap khol), atau murtad atau

meninggal, makazakatnhya tdk sah dan jatuhnhya jadi sedekah sunnah.

Berbeda dengan pendapat Imam Abi Hanifah dan Imam Ahmad bin Hanbal yang

menyatakan tetap sah walaupun tidak bersifat mustahiq lagi.

Catatan : tidak sahnya zakat mu’ajjal tersebut menurut pendapat madzhab Syafi’i, jika

perubahan sifat-sifat penerima zakat diketahui dengan yakin. Namun jika meragukan

apakah penerima zakat masih hidup atau sudah mati, menjadi kaya atau tetap miskin

dimasa haul, maka zakatnya tetap sah.

Sumber :

- Kitab Tuhfah Al-Muhtajjuz 13 halaman : 113

- Asy-Syarh Al-Kabir juz 2halaman 687

- At-Taqrirat As-Sadidah halaman : 421-422

(Ibnu Abdillah Al-Katibiy)

0436. ZAKAT : MEMBERIKAN ZAKAT KEPADA GURU NGAJI

ATAU ANAK YATIM ?

PERTANYAAN :

Editon Berebes Wonk Jowo

Di daerah saya petani kalo ngasih zakat kok sama tokoh masyarakat yang dianggp

pintar di bidang agama. bukannya yang berhak mnerima zakat adalah anak yatim dan

fakir miskin.. Anehya anak yatim/fakir miskin tersebut tdak pernah mendapat jatah

zakat tersebut. Monggo tadz diterangaken..

JAWABAN :

Masaji Antoro

MEMBERIKAN ZAKAT PADA KYAI/GURU NGAJI itu TIDAK BOLEH, karena

mereka bukan termasuk golongan delapan walaupun sabiilillah sebab yang dimaksud

dengan sabilillah adalah orang-orang yang perang dengan cuma-cuma demi agama

Allah, namun demikian terdapat pendapat mereka juga termasuk sabiilillah.
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* 4 J-Jal : - 4 del u: 9 - 24 Ju e : 3 as Jw 4 J-su-is

1: Jual ->>: 3>J >>); ger) •lal 4.0. J. J>-us su: ; 5 Jl: Aé-Ju J3°3'a-J

-A-Ji E.J reus 2u,'N' ae;): ->ua')

Yang ke tujuh SABILILLAAH lalah lelaki pejuang yang berperang dengan Cuma-Cuma

demi agama Allah, maka ia diberi meskipun ia kaya raya sebagai bantuan untuk biaya

perangnya. "SABllLILLAH" lalah lelaki pejuang yang berperang dengan Cuma-Cuma

demi agama Allah meskipun ia kaya raya. Dan masuk dalam kategori sabilillah adalah

para pencari ilmu syar’i, pembela kebenaran, pencari keadilan, penegak kebenaran,

penasehat, pengajar, penyebar agama yang lurus. al-Jawaahir al-Bukhaari, lqna Li

Assyarbiny I/230].

MEMBERIKAN ZAKAT PADAYATIM PIATU itu BOLEH dan SAH *

Menerimakan zakat pada yatim piatu apabila mereka memang termasuk salah satu

delapan orang yang berhak menerima zakat seperti keberadaan mereka memang fakir

miskin dan tidak keturunan Bani Hasyim dan Bani Muthalib menurut pendapat yang

Shahih

(Jae. “i -Su: - aud Ju Ju-8 - 9 J: le 3: & 4& : --el ( : :

Lauw, : , - , sui & rel -- G- S: : : 9: S - 4% - Jl&

& & &B as: 9 A - 9: Jl Sl rel suael 3;- sad A: es-J - - 4 Ja. Ja: :

•uel A - - -

[ CABANG BAHASAN | Anak yatim yang masih kecil jika memang tidak ada orang

yang menafkahinya maka sebagian pendapat menyatakan bahwa anak tersebut tidak

boleh diberi zakat karena ia sudah cukup mendapatkan bagian dari ghanimah (harta

rampasan), menurut pendapat yang lebih shahih bahwa anak tersebut boleh diberi

zakat dan disalurkan pada pembinanya. Menurutku, perihal ghanimah pada masa

sekarang ini sudah tidak ada disebagian daerah karena kebobrokan para

penguasanya karenanya diputuskan kebolehan memberikan zakat kepada anak yatim

tersebut kecuali bila ia termasuk kalangan bani hasyim maka ia juga tidak boleh diberi

7.14

meskipun ia juga terhalang menerima bagian dari khumus menurut pendapat yang

shahih, [Kifaayah al-Akhyaar I/191 ]. Wallaahu Alamu Bis Showaab.

* MOHON DIBACA DAN FAHAM KETERANGANNYA DENGAN SEKSAMA

SEMOGA TIDAK SALAH DALAM MEMAHAMI.

0484. ZAKAT : ORANG TUA DAN MUSTAHIQ ZAKAT

PERTANYAAN :

Muchammad Muachor
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Bolehkah memberikan zakat [ maal atau fithrah ] untuk kedua orang tua sewaktu

keduanya termasuk mustahiq ?

JAWABAN :

Mbah Jenggot ll

Memberikan zakat fitrah ataupun zakat maal kepada kedua orang tua dengan atas

nama fakir miskin tidak diperbolehkan. Selama nafaqoh kedua orang tua masih

dicukupi oleh anaknya.

Referensi :

1. Al Majmu’ juz 6 hal. 191 - 192 ( Al Maktabah Assalafiyah ), 2. Bughyatul

Mustarsyidin hal. 105-106 (Darul Fikr), 3. At Turmusi juz 4 hal. 102 (Al Mathbaaah

Al Amiroh Asy Syarofiyah)

1. Lal-J :J 192-191 : 2 ->u-Ji j-J -J

( sual -- c. Jua Ja ele 3: : 4 : :M; 4: 4-, - , : *i: :-Ji ( :

s: le - 3 as Ju-Je : 3 Ju: *, 4-a-J: ->J aul - eur 2,5° -- -**

Jé Ju-: ) ( - ) -si 4-0 & 1-est, -43, ué- Ju-J 40°i u& - resi *i

Jul: ) >l-J & Ju Ju- (Jul: ) : - le 3: :J -es srael 45 xi -J)

&A: -še ( - A ) : 4 :- : - - vese G- & : 9s -, G

S u: 3-4 S1 & - 4-3; juru- -ae-uu -lai 3,-l sls-U - 4-8 J59 &us 4-, -, Ji

9ua- ( -S) •e-3 SE Jsi seju res); -se:) : - 3- 5 u: 9° :4 Ju- ue Jé è:

Jia) - J: S; ial -u -433/J 3u-S Ji 3,4: 2-J 9 Ju 4: ) ( Jul: ) -233 - JE

4-S A : S 4° 4:usa: J5 -& 4-6 ial 4-si & -- S3 --Ju 39 : o, u , aui

3i s!,ääl - - - 4: 4-j: , : suasi 31 - 4 J ->>J: sl,ia , 23-- Je Q!: 56) -

s!,ääl -- , Alas. Ji J 3: 9* 34.J ( wi: ) ->> 9: ua,: , Alas. Ji J 3: :u-J

s;wis awl, Jawi - - - -ae & 4 : -4 ° :4& : - & ->>> su-ji,

Je à lai- 94 ae Ji 3: 9 : 9: Ji Sl 443.J -- c. 453 ial ua es 31 - S.J.:

s-l di La & ra- A-4 :u- v -> - 3 J- - - - - -ae o - -

A: - Aale.

2. ,SJ y- 106-105 : 2 :-u,-J :

(- ,adi se} - -S & Gas-- - - - - - -isu : ( ; su

3: , SM - G -- si4 --> -Sl J-e & 4 : 4-b -- ua: 3: 44

& 4:* - Jl 36) & 5: : J-e & 4 : -5-3 as- Jl 4->>: el: ; s'); ul:

& 's sul - ae. V. r:& S Qi S. su-J slid se- J S - 9 J-asi - J -w --

-es- Juss, usia,SJ) & 5 - uai Ae, e-e 4 J; us-, -e,- 4, a si AS$ 3>S: -S -
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Je saus S; 4: 4-jk N 814--> -al$J J; 46 ° 3> (4 - u- ) -) ses, ia si

si Je, -S : -es e-as- Jä- S : -> s,: * 3: 983 u° : ,: 9s &B -,

Sl: Gi-J : 45 -- :, Je 2, S, ala Gi.J. Alaa 9 Jl;) le Asia -3-3 : si ju,

•l - - 25 jušJé --l, J: 58,16 ->; J. uas 4 :u> v ->i 5;- suas w & J:

9 ->} -j-e 4, J-es & S - S3 ia. 4, J: : ? -el si - Ga-J al- -

9 --> 9: 4-u. Jts & J-e: Je &, & 4 t-s; 4 Juai - 31 - 4-us si aus Jae Jal:

suael -s;Us keualu Su- ele 4,4 :us le : , 4 3:90 -, -s-S u:- 4 gua- S Jaw

u* --al 2u-W : 43-4 - S : - J -, - ara:: e, -šes &s; c. 4:

- - - - 3l ulai 9s & 469 juael jur salu ua- -- (s Ju- ) -->u-S :

* Au -j- 9: 45 - - 4 ele si ->: -ai suasi 9 -: 2,4, J-Sé :

( --9: : , -!-ie - 9b -SI, iaju --> , suael 3: S: 2u, El Jés ( -é

Al J3 Jl° : exSJ-l° Al Ale, Jryu) -- c. 330ael Al

3. A-J ra: :,-J , -) iala.J 102 : 2 :\, :J -,-)

(wala euse, -es &: - S3 Ju S: 4: 4:S , S, J-ei S: :54 - ial ( : -->

u: 32ue sas :94 & - 4 - si ( : *& , S, J-ei S: :54 - J; ) .u-ša u-las

S : - : J-ei -, ia :-Jé : , :us -- GS B-3 : 9-el B-s: 3

•i u: , : aus - as:J5-&Jéau- : * -% --- & Jae 9 uai u:

- -a; -us S: - ; ,sa- usia; c. 3 leus :& S - - -3 : : exS

4 J-e: 'e -ui Jua 4 Ju S: 4-5 -w Ji ua uj3 & 4-3 : Jxi - usais

4-a-l als &: - ; 5-J Ju s>}sul : res - as 563 - Jel: , -j-es.

4. 4-J ra: :,:J 3, -) iala.J 105 - 104 : 2 &l," j-J -,

4:: - ; -: - ) ada * - - ulai 9sel ele-M :u 4-5 a, ia :-us

J-ei si (*: :-U 43°) : - 3-1 s-25 Jae Ji 4 - :- - - - -ael

us 4-5 - &-Jb ia : si (ae-j Gu 4-5 J; ) au ; usa; uskes : , :

ei (ulai 9 Juše J; ) : - : :&J ->> aus - as:J5 -&Jé 4 4.590 :Ju Ju-8

*u S3 Juli 9 3,4.J Jus 1: -) Ju u:- 34- 9 Sl 9 - 3 v, Je Jts alé-J u:

e,- Jl.Jaw :- : 9;- Jl- J: : -S & Jawi - ai- 3, 3 Juli 9 gu -

4: ) au) ; &J 06 31 -w -- , Jiss 24: a-, -43i babi :-al 9 J; :-uu :u w.

* 3> ia ak su -, -ae S & sia: -ji - 4-S 4 : - si ( : * - :

**& - - 25 - 9 J-M & S: u4 - 3° :4 ai- & 4} -- es

•i J-e-J: -) Jé uae S: 43° 5i, Ji Q: S : - ; J. Jas U-a- , Ale:

S! 3:J Ls ->> 9 A - J sual -S le suia) -- & Gi-l : a-, 8 -, ia :
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Je 4, v suael J- - - - - 2, si 3 suasi 3B u:- : , : 98 - 443.J - - - -ae S di

J>>Jl: -35 M; ra-J Aéâj.

Kesimpulan INTINYA : Memberikan zakat fitrah ataupun zakat maal kepada kedua

orang tua dengan atas nama fakir miskin tidak diperbolehkan selama nafaqoh kedua

orang tua"masih dicukupi "oleh anaknya.
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8 PUASA

Bab ini berisi dokumen tanya jawab dan diskusi tentang puasa.

8.1 PUASA RAMADHAN

Bab ini berisi dokumen tanya jawab dan diskusi tentang puasa Ramadhan.

8.1.1 0207. Arti dan Makna Kata Ramadhan

PERTANYAAN :

Aldy Maula

Makna dari kalimat"Romadhon" mohon diuraikan ya ?

JAWABAN :

Hakam Trunojoyo ElChudrie

Maknanya adalah Cuaca yang sangatlah panas.

Masaji Antoro

( - &es SS : - : : aji & :alu gul 3 : : eu:! (Jua, 83.2 ->:

-> ew si- e : - as jelas: : , : us 3: :u-

Seu des &di J; de : - sales J. 4 : 4 : Sisi: : eui

e- - - - - - 4-5 kasi : u: :

(Wajib puasa ramadhan) menurut kesepakatan ulama, puasa ramadhan

merupakan perkara yang diketahui secara pasti oleh masyarakat umum.

Ramadhan berasal dari kata ar-romadh yaitu panas yang terik hal ini karena

kebiasaan penamaan oleh orang-orang arab atas nama-nama bulan dalam

setahun. Sedang pendapat lain menyatakan penamaan ramadhan bersifat

tauqify yang menamainya langsung Allah sendiri dan diajarkan pada Adam.

[Tuhfah alMuhtaajXIII/178].

( - 9 sel se-J su-isa: ei ->bi - -, G's A&M - :ue ( - - -es &

: : 453) 45 ° 3:, u:13-J Jur, - u5 Jl. - PJ - J8 ):J

* -9 sel se-J --> --,- 9 - : saw : -- :ue ( se-J

Bus Ju; u: Gel; &B usS asl-' - As: 4-5) u: 9w :u :

Bus - 34 ° ->s,au susu J: -lu ul Jis: - - - 2,5 -ae, ul Juar,
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8.1.2

yu 1: ;; ul ial: , -! 3 Juál 3-,- ul a;-Jl: ;- ul 4-J 333 -35,0 Jl.wal

Jua: J-J 13:) u.J -r)9 suU - ul G>ur: -e,: Je,8 --, u.J 3:) Jé: , i.e asal

U : 8 - 23 J. B-si ul

Keterangan dalam kitab alMughni dan an-Nihaayah “karena kebiasaan orang

arab saat menamai bulan disesuaikan dengan keadaan zamannya, mereka

menamai ramadhan karena bulan ini bertepatan dengan masa terik panas

seperti mereka menamai dua bulan robii (robiul awal dan robi'us tsani) karena

bertepatan dengan musim semi, begitu juga bulan-bulan lain meskipun

kenyataannya pada musim-musim tertentu tidak sesuai dengan apa yang

mereka namai.

1. Ramadhan = saat bumi terbakar karena panas yang terik

2. Syawwal = saat unta menaikkan ekornya pada wadah

3. Dzul Qa'dah = Saat merendahkan kendaran untuk dinaiki

4. Dzulhijjah = saat menjalani haji

5. Muharram = saat diharamkan peperangan atau niaga

6. Shofar = saat orang arab meninggalkan rumah mereka dalam keadaan

kOSOng

7. dan 8. Robii (awal dan tsani) = saat musim semi

9. dan 10. Jumada (ula dan tsani) = saat air membeku

11. Rojab = saat pepohonan berduri

12. Sya'ban = saat mereka meninggalkan untuk selama-lamanya seperti

kembali

| Hawaasyi as-Syarwaany III/371 ].

0230. PASUTRI MUSAFIR DAN BER-JIMA DI SIANG HARI RAMADHAN

PERTANYAAN :

Ksatria Muda

Suami istri dalam keadaan musafir, Lalu tidak puasa. lalu keduanya melakukan jima...

Bagaimana hukumnya ?

JAWABAN :

C 2013 www.piss-ktb.com



806 PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB

—

Masaji Antoro

Tidak wajib kaffarat, bahkan bila tadinya ia puasa kemudian ditengah jalan dibatalkan

dengan jima maka tidak wajib kaffarat menurut Imam Syafi'i karena berbuka puasa

saat musafir baginya mubah.

&Ja: : e-e & e-au u; J. e-au 4 : & wa: ; u, ges Au-Je S :

*S 9 &- -a: 4 :u ua°N

Syarh alMinhaj II/345

Ale jus S 4° : &-Ju J sui ,asi : : ujue -el aural s: : ,°u- JE v ul: :

A-J .ae)-

Fiqh alaa Madzaahib al-arba'ah I/903

&au Jua 4 a;-ali su-J u: 31 - Bal-

$us Ale - S : :u:J: :- 3 Ju: .

ku-3 : s,-S, -;-9) : -- Jels, -is ulu es .

Ikhtilaaf al-Ummah I/250

8.1.3 0228. HUBUNGAN INTIM PASUTRI DI SIANG HARI RAMADHAN

PERTANYAAN :

Ibnu Zainulmutaqin

Jika suami istri ber-jima di siang hari bulan romadhon maka siapakah yang diwajibkan

qodho berikut kafaratnya ?? Suwun

JAWABAN :

Masaji Antoro

PENDAPAT YANG PALING SHAH|H KEWAJIBAN KAFFARAT HANYA TERTENTU

BUAT SUAM

Jše, (Jus) &es ue le - (gul:) -eu :; e -- (e-2) Jl: : , āš J:

S: 3i, Ji Je : S 4:13 as 4-4 g 4.2u Ale 3-l: , : -se use.J Je -29: )us u4 -->

Juju54u :;"Je -- (:Us) :94 24 J: *) Ju-J : -)'.U : -3-3) &
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u:e 3,u53 ue )u5

Terdapat tiga pendapat dalam masalah KAFFAARAT (denda pelanggaran) sebab

persenggamaan di siang bulang ramadhan :

1. Kewajiban kaffaratnya khusus bagi suami (pendapat paling shahih).

2. Kewajiban kaffaratnya bagi suami untuk dirinya dan untuk istri (satu kaffarat untuk

mereka berdua).

3. Masing-masing suami istri wajib mengeluarkan kaffaarat.

Pendapat paling shahih adalah yang menyatakan kewajiban kaffarat khusus bagi

suami sebagai denda buatnya sendiri dan untuk istri tidak diwajibkan sesuatupun

(kecuali Gadha).

4. Kewajibannya bagi suami hanya saja dia wajib mengeluarkan dua kaffaarat dari

hartanya, satu kaffarat untuk dirinya dan satu kaffarat untuk istrinya (ini pendapat ad

Daraamy dan lainnya). [al-Majmuu 'alaa Syarh alMuhadzdzab VI/331-332]. Wallaahu

Alamu Bis Showaab....

Andaikan suami batalin puasa dulu pake makan dan minum terus menjimak istrinya,

apakah masih ada kewjiban kaffarot Yaa ? Menurut Imam Maalik dan Hanafy wajib

kaffaarat sedang menurut Imam Syafi'l dan hanbaly tidak wajib....

>e Jae : , -u - J S Jeu : - --- & sses ->

es-e-4 di Qu & es. - : - ; , 9 ges & Je S us-e - 9 stes & Au-Nu

3 - - 4, 23-- si A- ges Juš Jua 3 : exe si 59-asas-e : -J S : ex

•, e : , Juai e-a- as , useuar, es-e >: Jal 9% sua: : 9ua •s

& Je S su. - Le vs sks 2: Jal & su-l Jsis sks : 9ua 4- si

Je si Lau es : 4 ,asi Aji GP3 u-u Jsi 3 bus Ju A. u: ; J;-> s, sui si 9. sles) -3 °

Je S u:J si - 9 J-U J>> , Le u: : ?-'s &-J 4-Ju :u:J es-Ju

4 -- uas: 98 Ja: : ?-e & e-au uju J e-au 4 :u & wa: ; u, es au

jau, &- S3 J: le & AJ u-J : , āš s, &- -a:

3 ° : - ;uš - a: * & - - 4 ai. S Aji -e 3 wi (4 asi di gas u-u Jsi si) 4:

Syarh al-Minhaj II/345

---!> Jsse :u-J j: )us S: Aule 3,us S &aur •i Jsi Jé :2-3 &-Ju a;-al -: Ji

J; ) Jl Arai JW : Al J3> - 3,-au-Ji: -Ju su-Sis.
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Al-Fiqh al-Islaam Wa adillatuh III/97

$usi; suasi : - ; sisi-s isu e: su : J9: si : : ew di leu-ji -:

isu -1: ; usais : - 9ua, 3 as asi: 5 .

$usi : - : : 4 sisi : : - ; Ai ak & S. J9: : , : , : :

2) u: āš 4 Aus 63.2 S3 4 sesu “-Jji Je -i : S: & &: : &:4).

(2) 142/13, J 23A, 326 / 2 :uā' ->us .

AIMausuu'ah al-Fiqhiyyah 28|44

8.1.4 0239. RISALAH RAMADHAN I : KEUTAMAAN BULAN RAMADHAN

Oleh Hakam Ahmed EIChudrie

1. Dari Abu Hurairah radhiallahu 'anhu.

Adalah Rasulullah saw memberi khabar gembira kepada para sahabatnya dengan

bersabda,

“Telah datang kepadamu bulan Ramadhan, bulan yang diberkahi. Allah mewajibkan

kepadamu puasa didalamnya, pada bulan ini pintu-pintu Surga dibuka, pintu-pintu

neraka ditutup dan para setan diikat juga terdapat pada bulan ini malam yang lebih

baik daripada seribu bulan, barangsiapa tidak memperoleh kebaikannya maka dia

tidak memperoleh apa-apa'" (HR Ahmad dan An-Nasa'i)

2. Dari Ubadah bin AshShamit, bahwa Rasulullah bersabda:

“Telah datang kepadamu bulan Ramadhan, bulan keberkahan, Allah mengunjungimu

pada bulan ini dengan menurunkan rahmat, menghapus dosa-dosa dan mengabulkan

do'a Allah melihat berlomba-lombanya kamu pada bulan ini dan membanggakanmu

kepada para malaikat-Nya, maka tunjukkanlah kepada Allah hal-hal yang baik dari

dirimu. Karena orang yang sengsara ialah yang tidak mendapatkan rahmat Allah di

bulan ini." (HR.Ath-Thabrani, dan para periwayatnya terpercaya).

Al-Mundziri berkata: "Diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan Al-Baihaqi, keduanya dari Abu

Qilabah, dari Abu Hurairah, tetapi setahuku dia tidak pernah mendengar darinya."

3. Dari Abu Hurairah radhiallahu 'anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu 'alahi Wasallam

bersabda:

"Umatku pada bulan Ramadhan diberi lima keutamaan yang tidak diberikan kepada

umat sebelumnya, yaitu: bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah
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daripada aroma kesturi, para malaikat memohonkan ampunan bagi mereka sampai

mereka berbuka, Allah Azza Wa Jalla setiap hari menghiasi Surga-Nya lalu berfirman

(kepada Surga), “Hampir tiba saatnya para hamba-Ku yang shalih dibebaskan dari

beban dan derita serta mereka menuju kepadamu, 'pada bulan ini para jin yang jahat

diikat sehingga mereka tidak bebas bergerak seperti pada bulan lainnya, dan diberikan

kepada ummatku ampunan pada akhir malam. "Beliau ditanya, 'Wahai Rasulullah

apakah malam itu Lailatul Qadar' Jawab beliau, 'Tidak. Namun orang yang beramal

tentu diberi balasannyajika menyelesaikan amalnya.'” (HR. Ahmad)'"

Isnad hadits tersebut dha'if, dan di antara bagiannya ada nash-Nash lain yang

memperkuatnya.

KEUTAMAAN PUASA

1. Dalil :

Diriwayatkan dalam Shahih Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiallahu

'anhu, bahwa Nabi bersabda:

“Setiap amal yang dilakukan anak Adam adalah untuknya, dan satu kebaikan dibalas

sepuluh kali lipatnya bahkan sampai tujuh ratus kali lipat. Allah Ta'ala berfirman,

‘Kecuali puasa, itu untuk-Ku dan Aku yang langsung membalasnya. la telah

meninggalkan syahwat, makan dan minumnya karena-Ku.’ Orang yang berpuasa

mendapatkan dua kesenangan, yaitu kesenangan ketika berbuka puasa dan

kesenangan ketika berjumpa dengan Tuhannya. Sungguh, bau mulut orang berpuasa

lebih harum daripada aroma kesturi."

2. Bagaimana ber-taqarrub (mendekatkan diri) kepada Allah?

Perlu diketahui, bahwa ber-taqarrub kepada Allah tidak dapat dicapai dengan

meninggalkan syahwat ini -yang selain dalam keadaan berpuasa adalah mubah

kecuali setelah ber-taqarrub kepada-Nya dengan meninggalkan apa yang diharamkan

Allah dalam segala hal, seperti: dusta, kezhaliman dan pelanggaran terhadap orang

lain dalam masalah darah, harta dan kehormatannya. Untuk itu, Nabi bersabda:

“Barangsiapa tidak meninggalkan perkataan dan perbuatan dusta maka Allah tidak

butuh dengan puasanya dari makan dan minum.” (HR. Al-Bukhari).

Inti pernyataan ini, bahwa tidak sempurna ber-taqarrub kepada Allah Ta'ala dengan

meninggalkan hal-hal yang mubah kecuali setelah ber-taqarrub kepada-Nya dengan

meninggalkan hal-hal yang haram. Dengan demikian, orang yang melakukan hal-hal

yang haram kemudian ber-taqarrub kepada Allah dengan meninggalkan hal-hal yang

mubah, ibaratnya orang yang meninggalkan hal-hal yang wajib dan ber-taqarrub

dengan hal-hal yang sunat.
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8.1.5

Jika seseorang dengan makan dan minum berniat agar kuat badannya dalam shalat

malam dan puasa maka ia mendapat pahala karenanya. Juga jika dengan tidurnya

pada malam dan siang hari berniat agar kuat beramal (bekerja) maka tidurnya itu

merupakan ibadah. Jadi, orang yang berpuasa senantiasa dalam keadaan ibadah

pada siang dan malam harinya. Dikabulkan do'anya ketika berpuasa dan berbuka.

Pada siang harinya ia adalah orang yang berpuasa dan sabar, sedang pada malam

harinya ia adalah orang yang memberi makan dan bersyukur.

3. Syarat mendapat pahala puasa :

Di antara syaratnya, agar berbuka puasa dengan yang halal. Jika berbuka puasa

dengan yang haram maka ia termasuk orang yang menahan diri dari yang dihalalkan

Allah dan memakan apa yang diharamkan Allah, dan tidak dikabulkan do'anya.

Orang berpuasa yang berjihad :

Perlu diketahui bahwa orang mukmin pada bulan Ramadhan melakukan dua jihad,

yaitu :

1. Jihad untuk dirinya pada siang hari dengan puasa.

2. Jihad pada malam hari dengan shalat malam.

Barangsiapa yang memadukan kedua jihad ini, memenuhi segala hak-haknya dan

bersabar terhadapnya, niscaya diberikan kepadanya pahala yang tak terhitung.

0252. BERJUALAN MAKANAN SAAT PUASA RAMADHAN

PERTANYAAN :

Zaine Elarifine Yahya

Berjualan aneka macam makanan disiang hari bulan ramadhan, bolehkah ?

JAWABAN :

Masaji Antoro

Haram dan termasuk jual beli yang mengandung maksiat bila si penjual yakin atau

punya dugaan kuat bahwa pembeli akan memakannya disiang hari ramadhan.

Keterangan dari kitab:

( , le : :u 3, sal° - 44 &: u: - ou ( - Jl as - - Js & 4:

* Lis: Qua-, × u& As-ak - aweé 4 U - 9 Je ->Jl a;- sual ual:

bus usu Aji , si ole ulae
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8.1.6

(Keterangan "dari setiap tindakan yang berakibat kearah maksiat") seperti menjual

tunggangan pada orang yang akan membebaninya diluar batas kemampuannya,

menjual sahaya wanita untuk menyanyi yang diharamkan, menjual kayu pada orang

yang akan memakainya untuk alat malaahi, dan seperti orang muslim dewasa yang

memberi makanan pada orang kafir dewasa disiang hari ramadhan, begitu juga

menjual makanan bila yakin atau menduga kuat ia akan memakannya disiang hari

ramadhan. [|'aanah at-Thoolibiin III/24].

awab : Jī: - ->Jl ex-J suau wa- - 4, J: -4u -, -!>,'N & - 's

bus usu. Aji , si ole utal 4: 453 Jua-, × u& As -us --

Sebagian Contoh jual beli yang diharamkan adalah menjual amraad (pemuda tampan)

pada orang yang diketahui kemesumannya, menjual sahaya wanita untuk menyanyi

yang diharamkan, menjual kayu pada orang yang akan memakainya untuk alat

malaahi, dan seperti orang muslim dewasa yang memberi makanan pada orang kafir

dewasa disiang hari ramadhan, begitu juga menjual makanan bila yakin atau menduga

kuat ia akan memakannya disiang hari ramadhan. IHasyiyah al-Bujairomi II/224 ].

0254. Lailatul Qodar Dalam Perbincangan Santri PISS-KTB

PERTANYAAN :

Zaine Elarifine Yahya

LAILATUL QODAR kapankah terjadinya di malam ramadhan tahun ini ? Apa itu

lailatul Qodar dan bagaimana cara mendapatkannya ?

JAWABAN :

• An Aresma Shori >> kl hakikatnya laitul qadar tdk bs di difinisikan k

tnd2x ada,mengenai wktunya ulamak khilaf.

• Kiki Yuswit >> Lailatur Qadar adalh suatu rahmat/hadiah yg sgt luar

biasa yg diberikn oleh Allah kpd hambny pd bln r0madhn, yg snan tiasa

tdk pnh meninggalkn ibdh. Waktuny pd hari2 gnjil saja dr tgl 21 Smpai

29. Dan cara utk mndptkny, jgnlah tdur Smlman pd hr2gnjil tsb dgn di

isi ibadah trz mnrz. Insya ALLAH akn mndptkny... Amin. Trmksh

• Zaine Elarifine Yahya An Aresma Shori >> malam yang lebih baik dari

seribu bulan itu maksudnya apa ya? Afwan malam lailatul qodar malam

yang lebih baik dari seribu bulan.>> She'Jasmine Ayda Az-zahra->

• Zaine Elarifine Yahya >> Seribu bulan berapa tahun ning She'Jasmine

Ayda Az-zahra ?

C 2013 www.piss-ktb.com



812 PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB

· Noval Yoko >> pernah baca ratib Al-Haddad?

· Zaine Elarifine Yahya >> Ada kaitannya dgn inikah ratib alchaddaad?

· Noval Yoko >> bacalah...kitab ratib Al-Haddad, Zaine Elarifine Yahya

>> 83 tahun plus 4 bulan.. hmm ?? menakjubkan..

· She'Jasmine Ayda Az-zahra >> usia kita aja,,, mungkinkah sampe

segitu... Allahu akbar,,, apa tanda2 malam lailatul qodar?`afwan....

· Noval Yoko >> kamu mau cepat tidur di malam itu walaupun anda

sudah tidur siang.. hati kamu lebih plong dari sebelumnya..

· Zaine >> Tanda2 inderawi di alam semesta ini adakah sewaktu terjadi

malam lailatul qodaritu ?

· Noval Yoko >> angin berhembus sepoi-sepoi dan waktu itu anda cepat

sekali ingin cepat lagi tidur ditunjang dgn alam sekitar yg diam tdk

seperti biasanya (malah suara jangkrik tdk terdengar sama sekali) dan

hatianda cepat sekali plong tanpa sebab dan musabab

· Zaine Elarifine Yahya >> Adakah yang bisa dilakukan utk mengetahui

kapankah malam ajaib itu datangnya?

· Eanice Alvira Elizabet's >> Lailatul Qadar trjd di stiap thn di bln sc

rmdan,trtma pd mlm2 10 hr trkhir ktk Rosulullah saw mlkn I'tikaf, apbl

mmsuki 10 hr trkhr bln rmdhn Rosulullah sj mnghdpkn mlm2x dgn

brbdh,beliu mmbgnkn istrix brsggh2&srius brbdh(HR Bukhari&muslim),

lbhutmx pd mlm2 gnjl 21,23,25,27,29. Rosulullah saw brsbd crlh lailatul

Qadr pd pd mlm gnjl d splh hr trkhr d bln rmdhn(HR Bukhari&muslim),

sesungguhx km trnkn ia mlm Qadr.thkh km ap itmlm Qadr ? mlm Qadr

itu lbh baik dr 1000 bln (Al Qadr 1-3)

· Noval Yoko >> seandainya anda dpt raih dan berdoa "Allahumma atini

bifadlika afdala ma tu'ti ibadaka sholihin...kau tinggal pilih:1.Doa yg

makbul.2.cepat sekali ilmu yg tangkap dan resapi.3.dirimu bermartabat

baik kawan maupun lawan...

· Supri putra peta >> Malam Lailatul Qodar adlah 1 malam yg lebih baik

dari 1000 bln yg keberadaannya menjadi Rahasia Allah swt..yg hanya

dpt diketahui Sedikit tanda-tandanya..tapi kita sebagai Hamba yg

beriman dianjurkan mencarinya... Adalah Kemuliyaan yg diturunkan

Pada Malam itu,yg perlu kita persiapkan adalah tempat Untuk

meletakkan Kemuliyaan itu pada diri kita, yaitu "HATI" kita,Mari
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bersihkan Hati untuk menemukan Rahasia Malam Lailatul Qodar...

· Mbah Jenggot >> Sesudah disyariatkannya ibadah shaum, dan agar

umat Islam dapat merealisasikan nilai taqwa, Allah SWT melengkapi

nikmat-Nya dengan memberikan adanya "Lailatal qodr". Allah berfirman

: " Sesungguhnya Kami telah menurunkan Al-Qur'an pada " Lailat al

qodr". Tahukah kalian apakah " Lailat al qodr" ?. Itulah malam yang

lebih utama dari pada seribu bulan" (QS. Al Qodr: 1-3)

Keutamaan Lailat al Qodr

Ayat yang dikutip di atas jelas menunjukkan nilai utama dari "Lailat al

qodr". Mengomentari ayat di atas Anas bin Malik ra menyebutkan

bahwa yang dimaksud dengan keutamaan disitu adalah bahwa amal

ibadah seperti shalat, tilawah al-Qur'an, dan dzikir serta amal sosial

(seperti shodaqoh dana zakat), yang dilakukan pada malam itu lebih

baik dibandingkan amal serupa selama seribu bulan (tentu di luar

malam lailat al qodr sendiri). Dalam riwayat lain Anas bin Malik juga

menyampaikan keterangan Rasulullah SAW bahwa sesungguhnya

Allah mengkaruniakan " Lailat al qodr" untuk umatku, dan tidak

memberikannya kepada umat-umat sebelumnya.

Sementara berkenaan dengan ayat 4 surat al qodr, Abdullah bin Abbas

ra menyampaikan sabda Rasulullah bahwa pada saat terjadinya lailat al

qodr, para malaikat turun kebumi menghampiri hamba-hamba Allah

yang sedang qiyam al lail, atau melakukan dzikir, para malaikat

mengucapkan salam kepada mereka. Pada malam itu pintu-pintu langit

dibuka, dan Allah menerima taubat dari para hambaNya yang bertaubat.

Dalam riwayat Abu Hurairah ra, seperti dilaporkan oleh Bukhori, Muslim

dan al Baihaqi, Rasulullah SAW juga pernah menyampaikan ,

"barangsiapa melakukan qiyam (shalat malam) pada lailat al qodr, atas

dasar iman serta semata-mata mencari keridloan Allah, maka Allah

akan mengampuni dosa-dosa yang pernah dilakukannya". Demikian

banyaknya keutamaan lailat al qodr, sehingga Ibnu Abi Syaibah pernah

menyampaikan ungkapan al Hasan al Bashri, katanya : "Saya tidak

pernah tahu adanya hari atau malam yang lebih utama dari malam yang

lainnya, kecuali ' Lailat al qodr', karena lailat al qodr lebih utama dari

(amalan) seribu bulan".

Hukum "Menggapai" Lailat al Qodr

Memperhatikan pada arahan (taujih) Rasulullah SAW, serta contoh

yang beliau tampilkan dalam upaya "menggapai" lailat al qodr, dalam

hal ini misalnya Umar pernah menyampaikan sabda Rasulullah SAW : "

Barangsiapa mencari lailat al qodr, hendaknya ia mencarinya pada
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malam kedua puluh tujuh" (HR. Ahmad). Maka para ulama'

berkesimpulan bahwa berupaya menggapai lailat al qodr hukumnya

sunnah. IV. Kapankah terjadinya Lailat al Qodr Sesuai dengan firman

Allah pada awal surat Al Qodr, serta pada ayat 185 surat Al Baqoroh,

dan hadits Rasulullah SAW. Maka para ulama' bersepakat bahwa "

Lailat al qodr" terjadi pada malam bulan Ramadhan. Bahkan seperti

diriwayatkan oleh Ibnu Umar, Abu Dzar, dan Abu Hurairah, lailatal qodr

bukannya sekali terjadi pada masa Rasulullah SAW saja, malainkan ia

terus berlangsung pada setiap bulan Ramadhan untuk mashlahat umat

Muhammad, sampai terjadinya hari qiyamat. Adapun tentang penentuan

kapan persis terjadinya lailat al qodr, para ulama berbeda pendapat

disebabkan beragamnya informasi hadits Rasulullah, serta pemahaman

para shahabat tentang hal tersebut. Sebagaimana tersebut dibawah

ini :

1. Lailat al qodr terjadi pada malam 17 Ramadhan, malam

diturunkannya Al Qur'an. Hal ini disampaikan oleh Zaid bin Arqom, dan

Abdullah bin Zubair ra. (HR. Ibnu Abi Syaibah, Baihaqi dan Bukhori

dalam tarikh).

2. Lailatal qodr terjadi pada malam-malam ganjil disepuluh hari terakhir

bulan Ramadhan. Diriwayatkan oleh Aisyah dari sabda Rasululah SAW:

"Carilah lailat al qodr pada malam-malam ganjil disepuluh hari terakhir

bulan Ramadhan" (HR. Bukhori, Muslim dan Baihaqi)

3. Lailatal qodr terjadi pada malam tanggal 21 Ramadhan, berdasarkan

hadits riwayat Abi Said al Khudri yang dilaporkan oleh Bukhori dan

Muslim.

4. Lailat al qodr terjadi pada malam tanggal 23 bulan Ramadhan,

berdasarkan hadits riwayat Abdullah bin Unais al Juhany, seperti

dilaporkan oleh Bukhori dan Muslim.

5. Lailat al qodr terjadi pada malam tanggal 27 bulan Ramadhan,

berdasarkan hadits riwayat Ibnu Umar, seperti dikutip oleh Ahmad. Dan

seperti diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah, bahwa Umar bin al

Khoththob, Hudzaifah serta sekumpulan besar shahabat, yakin bahwa

lailat al qodr terjadi pada malam 27 bulan Ramadhan. Rasulullah SAW

seperti diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, juga pernah menyampaikan

kepada shahabat yang telah tua dan lemah tak mampu qiyam berlama

lama dan meminta nasehat kepada beliau kapan ia bisa mendapatkan

lailat al qodr, Rasulullah SAW kemudian menasehati agar ia

mencarinya pada malam ke 27 bulan Ramadhan (HR. Thabroni dan

Baihaqi).

6. Seperti difahami dari riwayat Ibnu Umar dan Abi Bakrah yang

dilaporkan oleh Bukhori dan Muslim, terjadinya lailat al qodr mungkin

berpindah-pindah pada malam-malam ganjil sepanjang sepuluh hari
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terakhir bulan Ramadhan. Sesuai dengan informasi terakhir ini, dan

karena langka dan pentingnya lailat al qodr, maka selayaknya setiap

muslim berupaya selalu mendapatkan lailat al qodr pada sepanjang

sepuluh hari terakhir bulan Ramadhan.

Tanda-tanda terjadinya Lailat al qodr

Seperti diriwayatkan Oleh Imam Muslim, Ahmad, Abu Daud dan

Tirmidzi, bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda: " Pada saat

terjadinya lailat al qodr itu, malam terasa jernih, terang, tenang, cuaca

sejuk tidak terasa panas tidak juga dingin. Dan pada pagi harinya

matahari terbit dengan jernih terang benderang tanpa tertutup sesuatu

awan".

Apa yang perlu dilakukan pada lailat al qodr dan agar dapat

menggapai lailat al qodr ?

1. Lebih bersungguh-sungguh dalam menjalankan semua bentuk ibadah

pada hari-hari Ramadhan, menjauhkan diri dari semua hal yang dapat

mengurangi keseriusan beribadah pada hari-hari itu. Dalam peribadatan

ini juga dengan mengikutsertakan keluarga. Hal itulah yang dahulu

dicontohkan Rasulullah SAW.

2. Melakukan i'tikaf dengan berupaya sekuat tenaga. Itulah yang

dilakukan oleh Rasulullah SAW.

3. Melakukan qiyamu al lail berjama'ah, sampai dengan rekaat terakhir

yang dilakukan imam, sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Dzar ra.

4. Memperbanyak do'a memohon ampunan dan keselamatan kepada

Allah dengan lafal : "Allahumma innaka'afuwun tuhibul afwafa'fu 'anni".

Hal inilah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada Aisyah ra ketika

beliau bertanya: 'wahai Rasulullah, bila aku ketahui kedatangan lailatal

qodr, apa yang mesti aku ucapkan"?. (HR. Ahmad, Ibnu Majah dan

Tirmidzi).

Menggapai "Lailat al qodr" bagi Muslimah

Sebagaimana tersirat dari dialog Rasulullah SAW dengan Aisyah, istri

beliau itu, maka mudah disimpulkan bahwa kaum muslimah-pun

disyari'atkan dan diperbolehkan menggapai lailat al qodr . Dengan

melakukan maksimalisasi ibadah yang memang diperbolehkan untuk

dilakukan seorang muslimah. VIII. Khotimah Demikian panduan ringkas

ini, mudah-mudahan pada bulan Ramadhan tahun ini Allah

memperkenankan kita meraih "Lailat al qodr", malam yang utama dari

1000 bulan alias 83 tahun itu.
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8.1.7 0270. Sakit, Puasa Ramadhan dan Fidyah

PERTANYAAN :

Muhammad Bisri Musthofa

Assalamualaikum.Adakah Goul/pendapat Ulama yang mengatakan bahwa orang yang

sakitnya tahunan hanya membayar fidyah tanpa menggodho ? semisal ada orang

yang sakit menerus hingga 20 tahun kemudian sembuh dan kuat berpuasa (namun

selama sakit membayar fidyah) apakah ada yang berpndapat tidak perlu mengqodo’ ?

terimakasih

JAWABAN :

Masaji Antoro

Wa'alaikum salam. Kalangan Syafiiyah berpendapat bila pengakhiran qadha puasa

tersebut sebab adanya udzur yang STIMROOR terus menerus baginya cukup

menggadha puasa tanpa menyertakan membayar fidyah.

Je, 4-an - & - as J< suail & -, -\ Juar, J-> - 46-1 & Qua sua - 's

-ulus : - -al-S ua berse *

*9 Juar, J-> - 2,4 M,- sua & wi Quar, J;-- - -jlis : - Jé

>u Aé Ale

Barang siapa yang mengakhirkan qadha puasa ramadhan padahal berkesempatan

menggadhanya hingga memasuki ramadhan yang lain (ramadhan berikutnya) wajib

baginya disetip hari yang pernah ia tinggalkan satu MUD (6,25 gram) karena enam

shahabat nabi menyatakan masalah ini dan tidak ada perbedaan diantara mereka, dan

ia berdosa sebab mengakhirkannya.

Imam Nawawy berkata dalam kitab 'alMajmuu : Dan wajib baginya satu Mud sebab

mengakhirkannya hingga masuk ramadhan berikutnya, sedang bagi yang tidak

berkesempatan mengdadhainya karena udzurnya yang terus berlangsung hingga

memasuki ramadhan berikutnya maka tidak berkewajiban membayar fidyah (sehari

satu mud) sebab pengakhiran qadhanya. [Al-lqnaa' Li as-Syarbiiny II243 ].

Pertanyaan anda : apakah ada yang berpndapat tidak perlu mengqodo' terimakasih

Sebelumnya

Ada, yaitu pendapat Ibn Abbas, Ibn Umar, Sa'id Bin Jubir dan Qataadah yang

menyatakan : "Puasa yang ada dijalani, puasa yang telah lewat fidyahnya dibayari dan

tidak ada qadha puasa lagi.
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{ * Juar J-> - 34° : Juar, sua - sula) -sl4 { :

44: aula J. 4 Ja: * e: J5 ge *;l: J>') Ja: : reu-J Juas, a3-2 4:1: A ua. Jl u,53 4:

j-3 -> s,:M: Jus A33'NG SAA - 9 -ul: : , : , suae A, : rue cal Jé

Ara: 2323 jJ: :- : -) •al;.l: sra' ->J Jés a: J5 ° Jl. 4-4 Jé :):) • S

Jua.) a;-a: * u.A.L: Jul Jua.) J-> - 31.1°S : -->: 4-2, 3,- al Sl ui Ale & S:

Su-3 J-M: &ra) J-Ji: J-30- J° y-J J' ous-s y94a. Aj') Aale A'..? S3 J3'N Ja: •i J-2u-J

J. Jes y-J 9 Ju 23">> J; "; 4:- J." -- 383 3-13 --!> Ju: Jeys'): Ju-Jl G.

Ale sua S3 -jual Je s. 4: reu-J Ge reu-Ji Quae) a;-a: 3>u: : ex --> ,se A3 J.Le

[ al-Majmuu alaa Syarh alMuhaddzab VI/366 ]

8.1.8 0271. Bersiwak dan Puasa Ramadhan

PERTANYAAN :

Mochadie Alfaqir Abdil

Assalamu'alaikum... Kapankah batas bersiwak di bulan puasa terkait dengan lantaran

ber-siwak merupakan suatu kesunahan sebelum mengerjakan ibadah sholat dan

ibadah sunah lainnya

JAWABAN :

Masaji Antoro

Wa'alaikumSalam Wr Wb. BATASANNYA SETELAH TERGELINCIRNYA MATAHARI

Jai es-e 3: Je; - -au SI : S:

Dan tidak dimakruhkan memakai siwak kecuali bagi orang puasa setelah

tergelincirnya matahari meskipun saat menjalani puasa sunah. As-Siraajal-Wahhaaj

I/17].

(e, & 4 - - - - - - - 9: ' (Jay - -au S1) J- (: S:

u-> Juar, & - -ae - Jl:; - - 3l-J >l, J: : -) : se4 -a ->s-J; u-J

Ja;- su-l u-l e & 4 - - -as - - - -se:u - Je.

(Dan tidak dimakruhkan sama sekali memakai siwak kecuali bagi orang puasa setelah

tergelincirnya matahari meskipun saat menjalani puasa sunah). Berdasarkan hadits

Nabi “Sungguh bau mulut orang berpuasa lebih harum dari minyak misik (HR. Bukhari

Muslim). Yang dimaksud bau mulut diatas adalah bau mulut setelah tergelincirnya
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matahari berdasarkan hadits nabi yang lain. "Diberikan kepada umatku lima perkara

dalam bulan Ramadhan. Seterusnya beliau bersabda : Adapun yang kedua, mereka

berada pada saat setelah tergelincir matahari, sedangkan bau mulut mereka di sisi

Allah lebih harum dari bau misik" (H.R. al-Hasan bin Sufyan dalam Musnadnya dan

Abu Bakar al-Samany dalam Amaliah, beliau berkata : " Ini hadits hasan". Seperti ini

juga telah dikatakan oleh An-Nawawi dalam Syarah Muhazzab berdasarkan cerita dari

Ibnu Shalah). Kata Masaa' (sore hari) adalah waktu setelah tergelincirnya matahari.

[MughnialMuhtaaj|/56].

Tergelincirnya matahari itu maksudnya apa ya kang ? ZAWAL / tergelincirnya

matahari adalah waktu yang menandakan masuknya sholat dhuhur.

Ghufron Bk.

Makruh stelah masuk waktuX slat dhuhur blmana siwakan it d|kukan bkn krn mlut yg

berbau, klo di lakukan krn berbaunya mulut mk tdk makruh.bhkan mnurut imam

Nawawi tdk makruh walaupun stlah msukx wakt solat dhuhur. IANAH Dan BAJUR

BAB SIWAK

Abdurrahman As-syafi'i

- -ue as - - J as-al 9 A - - - 3 -s, si Jby - A- 94 :ual : :

J-J e, & 4 - - laua) a: :ual - - - 11 :-al :u" ....

Y/vo •,SJJ

Dimakruhkan bagi orang yg berpuasa walau puasa Sunah menggunakan siwak setelah

lingsirnya matahari sampai tenggelamnya... siwak sebelum zawal nda'apa-apa, karena

ada pendapat yg mengatakan tidak ada kemakruhan secara mutlak meski ba'da zawal

sekalipun.

P9-J 59.al le J: : 4 -es, :\, : -, ->> 4. Je; - jual : Ja :

- - - :ua es - As, 9- : - e, & 4 - - - - ->s

Jl:;M - 4 : 3l° : ;é* - a;-a) - J : J'N Jl:; 2- u: Jas 2,:J 3 °50'3 su-J

4-3 : 494 - Jé 4 : ula Ju-S : SJ. : S ul J-S lu-e 3, 3 ass - -

-le-W : - J :

\ V_\/\ yu-S Aus.

Apakah makruh bagi orang yg berpuasa bersiwak setelah lingsir matahari? hal ini

terjadi perbedaan pendapat pendapat yg rojeh dari Imam Rofi'i adalah makruh hal ini

didasarkan atas hadis dari imam Bukhori dan Imam Muslim Bahwasanya perubahan
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8.1.9

bau mulut orang yg berpuasa disisi Allah adalah lebih wangi dibanding

misik.Dihususkan dgn lingsir matahari, karena pada waktu itu perubaham bau mulut

karena berpuasa akan tampak, Apa bila perubahan bau mulut sesudah matahari

lengser disebabkan oleh hal lain semisal karena habis tidur maka bersiwak tidak

dimakruhkan.

Pendapat yg ke-2 menghukumi tidak makruh secara mutlak dan ini adalah pendapat 3

Imam Madzhab. Dan Imam Nawawi merojehkan dalam kitabnya Syarah al-Muhadzab.

Wallaahu A'laamu Bis Showaab

>> http://www.facebook.com/groups/piSS.ktb/permalink|450315198324627/?

Comment id=450325434990270&Offset=0&total Comments=9

0288. JOMPO TAK BERDAYA, PUASA RAMADHAN DAN FIDYAH

PERTANYAAN :

Dewi Vie

Nenek saya sudah tidak bisa apa2 lagi bahkan buang air kecil dan besar sudah

ditempat beliau dibaringkan, ditambah sekarang ini sudah bergantung dgn infusan

karena sudah tidak bisa menerima makan dgn cara normal lagi.Pertanyaannya :

apakah nenek saya masih wajib puasa? dan bila tidak lagi wajib, berapa yang harus

ditunaikan dalam fidyahnya untuk setiap harinya? dengan beras bisa tidak sebagai

gantinya makanan ?

JAWABAN :

Nur Hasyim S. Anam

Tidak wajib berpuasa baginya dan digantifidyah

Muhammad Bisri Musthofa

Untuk orang yang seperti nenenknya neng nih Biasanya sudah tidak mampu berpuasa

namun harus bayar fidyah.Ukuran untuk seharinya fidyahnya 1 mud (6ons lebih 25

gram).

Masaji Antoro

Wa'alaikumsalam. Sepakat, sekedar melengkapi referensi :

( ol (e-ali Ge) se-Js ( - el) : - ; su Ja-ji 3-1 -S :- sas ( - Jl.

* Asia :-U Jes } Jw Jsi ( - as: Js ge) ,- JE Q! ( sala: ,a: ) -- : 444-1. Jus

9:- au. }
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8.1.10

“Kakek-kakek (orang yang telah melewati usia 40 tahun), nenek-nenek dan orang sakit

yang tidak diharapkan lagi akan kesembuhannya bila tidak mampu menjalani puasa

(seperti mendapatkan masyaqqat/kesulitan yang sangat bila berpuasa) boleh baginya

tidak berpuasa dan wajib baginya (bila ia merdeka) mengeluarkan satu Mud setiap

harinya berdasarkan firman Allah ta'aalaa “Dan wajib bagi orang-orang yang berat

menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah, (yaitu): memberi

makan seorang miskin. (QS. 2:184)".[lqnaa Li as-Syarbiny I/242].

Maksudnya 1 Mud (ukuran seperempat dari yang kita keluarkan saat zakat fitrah)

tersebut kalau di negara kita ya dengan menunaikan berupa beras. Wallohu Alam.

0298. Syaithon di bulan ramadhan

PERTANYAAN :

Nadia Faelasufha

Di bulan Ramadhan benarkah syaithn-syaithon dibelenggu? Tetapi faktanya sewaktu

sedang puasa.... Habis subuh kok ramai asyik berpacaran ? dan maksiat masih saja

tetap terjadi? kenapaea ?

JAWABAN :

Masaji Antoro

Karena masih dimungkinkan kejelekan tersebut terjadi akibat nafsu yang jelek dari

seseorang atau pengaruh setan dari bangsa manusia.

3l° : Jua *l: : ewJ: 2, 3, -: Ji Qg jau le 4- : 0 - 2,4 Jés

4> -es, Ales, Je a°3- 5.0 a;-a' -jual 9 J: -) si ->Jé U: : - al-J -

luas 4: 2-1 Juli 23-ai.J -ub, Jaa e-5 -5-45` 32, Ji ?...93 kuil Jaz -i-a-J :

Ju 95 - S: , : , oi -- -a: , e, SS : - J ul: : 9 - - -

j -el-J -ia: : , Jés &-) au-Ji: *) ->wis &:J J-3ils Eau-J uu

J- S3 keual 4, - J- 9 ue eu-J -ás é 4 Ju: 45 -us-J yie &, Jl jual Juar,

A-as.J

Berkata alQurthuby setelah mengunggulkan pernyataan hadits “pada bulan ramadhan

pintu neraka ditutup rapat dan pintu surga dibuka selebar lebarnya dan setan diborgol"

pada zhahirnya hadits. Bila ditanyakan “Bagaimana kita masih banyak melihat

kejelekan dan maksiat terjadi dibulan ramadhan bila memang setan telah di borgol ?".

Kejelekan tersebut menjadi jarang terjadi pada orang yang berpuasa dengan

menjalankan semua syarat-syaratnya dan menjaga adab-adabnya. Atau yang
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diborgol hanyalah sebagian setan tidak semuanya seperti keterangan disebagian

riwayat terdahulu.

Atau yang dimaksud adalah sedikitnya kejelekan dibulan ramadhan, ini adalah hal

nyata karena kejelekan dibulan ramadhan kenyataannya memang lebih sedikit

dibanding dibulan-bulan lainnya dan bukan berarti apabila semua setan diborgol

dibulan Ramadan sekalipun, tidak akan terjadi kejelekan dan kemaksiatan karena

masih dimungkinkan kejelekan tersebut terjadi disebabkan oleh nafsu yang jelek atau

setan dari setan sebangsa manusia. Dan berkata ulama lainnya “Pengertian setan

dibelenggu dibulan Ramadan adalah tidak adanya lagi alas an seorang mukallaf,

seolah-olah dikatakan : Telah tercegah setan dari menggodamu maka jangan

beralasan dirimu karenanya saat meninggalkan ketaatan dan menjalani kemaksiatan.

[Fath alBaari IV/114-115]. Wallaahu A’lamu Bis Showaab..

8.1.11 0312. SEDEKAH DI BULAN RAMADHAN

Diriwayatkan dalam Shahih Al-Bukhari dan Muslim, dari Ibnu Abbas raldhiallahu

'anhuma, ia berkata : "Nabi shallallahu 'alaihi wasallam adalah orang yang paling

dermawan, dan beliau lebih dermawan pada bulan Ramadhan, saat beliau ditemui

Jibril untuk membacakan kepadanya Al-Qur'an. Jibril menemui beliau setiap malam

pada bulan Ramadhan, lalu membacakan kepadanya Al-Qur'an. Rasulullah shallallahu

'alaihi wasallam ketika ditemui Jibril lebih dermawan dalam kebaikan daripada angin

yang berhembus.”

Hadits ini diriwayatkan pula oleh Ahmad dengan tambahan: "Dan beliau tidak pernah

dimintai sesuatu kecuali memberikannya."

Dan menurut riwayat Al-Baihaqi, dari Aisyah radhiallahu 'anha : "Rasulullah shallallahu

'alaihi wasallam jika masuk bulan Ramadhan membebaskan setiap tawanan dan

memberi setiap orang yang meminta."

Kedermawanan adalah sifat murah hati dan banyak memberi. Allah pun bersifat Maha

Pemurah, Allah Ta'ala Maha Pemurah, kedermawanan-Nya berlipat ganda pada

waktu-waktu tertentu seperti bulan Ramadhan. Dan Rasulullah shallallahu 'alaihi

wasallam adalah manusia yang paling dermawan, juga paling mulia, paling berani dan

amat sempurna dalam segala sifat yang terpuji; kedermawanan beliau pada bulan

Ramadhan berlipat ganda dibanding bulan-bulan lainnya, sebagaimana kemurahan

Tuhannya berlipat ganda pada bulan ini.

Berbagai pelajaran yang dapat diambil dari berlipatgandanya kedermawanan Nabi

shallallahu 'alaihi wasallam di bulan Ramadhan : Bahwa kesempatan ini amat

berharga dan melipatgandakan amal kebaikan. Membantu orang-orang yang berpuasa

dan berdzikir untuk senantiasa taat, agar memperoleh pahala seperti pahala mereka;
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sebagaimana siapa yang membekali orang yang berperang maka ia memperoleh

seperti pahala orang yang berperang, dan siapa yang menanggung dengan balk

keluarga orang yang berperang maka ia memperoleh pula seperti pahala orang yang

berperang. Dinyatakan dalam hadits Zaid bin Khalid dari Nabi shallallahu 'alaihi

wasallam beliau bersabda: "Barangsiapa memberi makan kepada orang yang

berpuasa maka baginya seperti pahala orang yang berpuasa itu tanpa mengurangi

sedikitpun dari pahalanya. " (HR. Ahmad dan At-Tirmidzi).

Bulan Ramadhan adalah saat Allah berderma kepada para hamba-Nya dengan

rahmat, ampunan dan pembebasan dari api Neraka, terutama pada Lailatul Qadar

Allah Ta'ala melimpahkan kasih-Nya kepada para hamba-Nya yang bersifat kasih,

maka barangsiapa berderma kepada para hamba Allah niscaya Allah Maha Pemurah

kepadanya dengan anugerah dan kebaikan. Balasan itu adalah sejenis dengan amal

perbuatan.

Puasa dan sedekah bila dikerjakan bersama-sama termasuk sebab masuk Surga.

Dinyatakan dalam hadits Ali radhiallahu 'anhu, bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam

bersabda: "Sungguh di Surga terdapat ruangan-ruangan yang bagian luamya dapat

dilihat dari dalam dan bagian dalamnya dapat dilihat dari luar." Maka berdirilah kepada

beliau seorang Arab Badui seraya berkata: “Untuk siapakah ruangan-ruangan itu

wahai Rasulullah? jawab beliau: "Untuk siapa saja yang berkata baik, memberi

makan, selalu berpuasa dan shalat malam ketika orang-orang dalam keadaan tidur.

" (HR. At-Tirmidzi dan Abu Isa berkata, hadits ini gharib)

Semua kriteria ini terdapat dalam bulan Ramadhan. Terkumpul bagi orang mukmin

dalam bulan ini; puasa, shalat malam, sedekah dan perkataan baik. Karena pada

waktu ini orang yang berpuasa dilarang dari perkataan kotor dan perbuatan keji.

Sedangkan shalat, puasa dan sedekah dapat menghantarkan pelakunya kepada Allah

Ta'ala.

Puasa dan sedekah bila dikerjakan bersama-sama lebih dapat menghapuskan dosa

dosa dan menjauhkan dari api Neraka Jahannam, terutama jika ditambah lagi shalat

malam. Dinyatakan dalam sebuah hadits bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam

bersabda: "Puasa itu merupakan perisai bagi seseorang dari api Neraka,

sebagaimana perisai dalam peperangan " ( Hadits riwayat Ahmad, An-Nasa'i dan Ibnu

Majah dari Ustman bin Abil-'Ash; juga diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dalam

Shahihnya serta dinyatakan shahih oleh Hakim dan disetujui Adz-Dzahabi.) Hadits

riwayat Ahmad dengan isnad hasan dan Al-Baihaqi.

Diriwayatkan pula oleh Ahmad dari Abu Hurairah bahwa Nabi Shallallahu 'alaihi

wasallam bersabda: "Puasa itu perisai dan benteng kokoh yang melindungi

seseorang) dari api Neraka"

Dan dalam hadits Mu'adz radhiallahu 'anhu, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam
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8.1.12

bersabda: "Sedekah dan shalat seseorang di tengah malam dapat menghapuskan

dosa sebagaimana air memadamkan api" (Hadist riwayat At-Tirmidzi dan katanya.

"Hadits hasan shahih. "

Dalam puasa, tentu terdapat kekeliruan serta kekurangan. Dan puasa dapat

menghapuskan dosa-dosa dengan syarat menjaga diri dari apa yang mesti dijaga.

Padahal kebanyakan puasa yang dilakukan kebanyakan orang tidak terpenuhi dalam

puasanya itu penjagaan yang semestinya. Dan dengan sedekah kekurangan dan

kekeliruan yang terjadi dapat terlengkapi. Karena itu pada akhir Ramadhan, diwajibkan

membayar zakat fitrah untuk mensucikan orang yang berpuasa dari perkataan kotor

dan perbuatan keji.

Orang yang berpuasa meninggalkan makan dan minumnya. Jika ia dapat membantu

orang lain yang berpuasa agar kuat dengan makan dan minum maka kedudukannya

sama dengan orang yang meninggalkan syahwatnya karena Allah, memberikan dan

membantukannya kepada orang lain. Untuk itu disyari'atkan baginya memberi

hidangan berbuka kepada orang-orang yang berpuasa bersamanya, karena makanan

ketika itu sangat disukainya, maka hendaknya ia membantu orang lain dengan

makanan tersebut, agar ia termasuk orang yang memberi makanan yang disukai dan

karenanya menjadi orang yang bersyukur kepada Allah atas nikmat makanan dan

minuman yang dianugerahkan kepadanya, di mana sebelumnya ia tidak mendapatkan

anugerah tersebut. Sungguh nikmat ini hanyalah dapat diketahui nilainya ketika tidak

didapatkan. (Lihat kitab Larhaa'iful Ma'arif, oleh Ibnu Rajab, hlm. 172-178).

Semoga Allah melimpahkan taufik-Nya (kepada kita semua). Shalawat dan salam

semoga senantiasa dilimpahkan Allah kepada Nabi kita Muhammad, segenap

keluarga dan sahabatnya. [Hakam elChudrie ].

0321. Pembagian Bulan Ramadhan dalam 3 Fase

PERTANYAAN :

Assalaamu'alaikum, hadits mengenai pembagian bulan romadhon dibagi menjadi tiga

fase, apakah benar hadits tersebut munkar ?

JAWABAN :

Mbah Jenggot II

Menurut imam suyuthi hanya dhoif. Sanadnya.sallam bin sawar dari maslamah bin

shalt dari az zuhri dari abu hurairah dari Nabi. Yg jadi titik lemah perawi pertama dan

kedua.pendapat ibnu hibban dlm kitab al majruhin hadist yg diriwayatkan dari 2 perowi

tersbt tidak bisa dijadikan pegangan hukum kecuali ada jalur riwayat lain.
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Namun menilik dari hadist diatas tidak berimbas pada hukum dan hanya berkaitan

dngn afdhola’mal maka sah2 saja menggunakannya.plus juga dikarenakan setidaknya

ada riwayat lain selain dari jalur yang disebut di atas. Kalo albaniy malah menganggap

mungkar hadist diatas.

Masaji Antoro

4-2 : -; Al B, u , 3 e : ,: a-sis - 4: 4 sas :Jul- -- , : Aé

1887 3608 July -- : :1: 3-2 & Jes.

3.J Jé -4u - au-J - Je- G -3 e le - -S Ju Jeux & -3 e le - :

Jes ssalu 3 - -Ju-Ji: : -) u5- 425 : - av) * Jés : - 4: 5-ue J; ) :

&- J- J 9 Jr.

A& Jé 871 s°, -- :-ali - gu9 : --> -a-s.

u-U : - ab, u , Ge 2, 3,: a-sis - Qua 4 Jsi : A, ei -- val se:

Au-e !!> -la-Jls.

A : 1569 :-a’ +- ue Jés : 2135 : .3, -- &-J --> gu9 - 44.2s.

•le Als.

Dari kedua TAKHRIJ HADITS di atas yang mendhoifkan adalah ALBAANI. Wallaahu

Alam.....

Koes Safi'i

Afwan mbah Ingin nambahi ...... hadis ini memang populer . Bulan Ramadhan,

awalnya rahmah, tengah-tengahnya maghfirah dan akhirnya adalah pembebasan dari

neraka. Hadits ini diriwayatkan oleh Al-'Uqaili dalam kitab khusus tentang hadits dhaif

ya...ng berjudul Adh-Dhu’afa. Juga diriwayatkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi dalam

kitabnya Tarikhu Baghdad. Serta diriwayatkan juga oleh Ibnu Adiy, Ad-Dailami, dan

Ibnu Asakir. Tapi ingat hadits lemah utk d jadikan pedomanjdiknlh hadits trsbut sbgi

motivator amaliyyah di bulan ramadhan ini insya Allah tidak apa-apa. Semoga ada

manfaatnya.

8.1.13 0343. PEKERJA BERAT DAN PUASA RAMADHAN

PERTANYAAN :

Muhammad Toyyib
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Assalamu 'alaikum. ada seorang ustadz menerangkan bahwa "bagi pekerja berat

yang gak kuat puasa silahkan batalkan puasanya", Sedangkan si ustad tau kalau

warga yang diberi penjelasan itu sulit untuk mengqodhoinya karena pekerjaannya

terus menerus dan islamnya dangkal... Apa pendapat anda ? Monggo....

JAWABAN :

Masaji Antoro

Wa'alaikum salam. Bagi pekerja berat (seperti pengetam, kuli bangunan, tukang

becak, nelayan, pembajak tanah dll.) tidak diperbolehkan berbuka puasa (mokel-jawa

pen) kecuali bila memenuhi 6 persyaratan :

1. Pekerjaannya tidak bisa diundur hingga bulan syawal.

2. Ada halangan untuk dikerjakan dimalam hari.

3. Terjadi masyaqqat (kesulitan) menurut kebiasaan manusia bila menjalani puasa

hingga dalam batasan masyaqqat yang memperkenankan baginya tayammum

atau menjalani shalat dengan duduk.

4. Dimalam hari tetap niat, dipagi hari tetap puasa baru setelah benar-benar tidak

kuat boleh berbuka.

5. Saat berbuka diniati mencari keringanan hukuman.

6. Tidak boleh menyalahgunakan keringanan dalam arti pekerjaannya dijadikan

tujuan atau membebani diri diluar batas kemampuan agar dapat keringanan

berbuka puasa.

Bila syarat-syarat diatas tidak terpenuhi maka berdosa baginya berbuka puasa

meskipun diganti dihari-hari selain ramadhan berdasarkan hadits "Barangsiapa

berbuka puasa tanpa adanya udzur tidak mencukupi baginya meskipun diganti dengan

puasa sepanjang tahun". [Buhyah alMustarsyidin Hal. 234 ]. Ibarohnya :

9 -la us eleu-s es, J. A. -- Jl Sl -!>J: J-M 514- 2ua-J - ,ad 3: ) : (Ju

si di Jl s>} u: * SJJ-4 - Jl. J8 J.J.J :-t& S 9 : - -->:

e> 2,4 -sl-J : - : 9u se J- 8 : exal le 3: 91 . . awa. Suai -a:

Aa Sue adu Ja: : el - - - - S. ,ai 9 - -as Su : Jl. - :

J- us-a: ) •l uai -ae, ','a: : ei - 9 Je-u ad 20 Ja-s. 8, Ge :u.J

24 --> - &a-, -,- 2,4- -a: :u-S .- SE adu a-, Ja- - -as:

* --> -ae - xi - - 9b : , -es -- ol: , : - 9s al- ,ad - as

A.J es-e e : : , : 9ua es as - : 9 >> - Ajais".

C 2013 www.piss-ktb.com



826 PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB

8.2

8.2.1

8.2.2

PUASA SUNNAH

Bab ini berisi dokumen tanya jawab dan diskusi tentang puasa sunnah.

0232. PUASA SUNNAH DI BULAN SYA"BAN

3 - - 4 - 45 & - - 9u- - - - - uas si (9u- -- 4: 4:

l°3-ai 9 Jua --a:

( - a.l. a3: ; 4: 4-es Qi u: - - -ali - - as-e J-a: v ->J J- si (4 - 4.a. “J 4:

4 - 9 4-J - Jl -l: *Ju: , -- aue Ju

(Keterangan begitu juga haram puasa setelah nisyfu Sya'ban) berdasarkan hadits

“Bila bulan Sya'ban telah menjadi separuh, janganlah kalian berpuasa". Keharaman ini

dengan catatan bila puasa setelah hari nisyfu Sya'ban (tanggal 16-pen) tersebut tidak

disambungkan dengan puasa sebelumnya, bila disambungkan meskipun dengan

berpuasa di tanggal separuh bulan Sya'ban (meskipun hanya disambungkan dengan

puasa pada tanggal 15) dan kemudian disambung dengan hari setelahnya hingga

tanggal 30 (syaum assyak) maka tidak lagi dihukumi haram. l'aanah at-Thoolibiin

II/273].

- s94 - Blu-l Ju- G --> ->u-l J3 &J slual Ju :ul & Assa 3:

Ju-J -es - -- -,- ( ; ;-ai 9 Ju- - -as 3l) : e:, A, al 9 - G ->,'

9,:

Menurut pendapat kebanyakan ulama dari kalangan Syafiiyyah permulaan larangan

puasa Sya'ban adalah tanggal 16 Sya'ban dengan tendensi hadits riwayat al'Allaa Bin

Abdur Rohman dari ayahnya dari Abu hurairah ra “Bila bulan Sya'ban telah menjadi

separuh, janganlah kalian berpuasa" (HR . Ashaab assunan disahihkan oleh Ibnu

Hibbaan dan lainnya. [Nail al-Authaar IV/349]. Neil elMuna

0218. PUASA TENGAH BULAN (AYYAMUL BIDH )

Puasa tengah bulan sering disebut sebagai puasa ayyaamul bidl, yaitu puasa pada

hari ke 13, 14 dan 15 setiap bulan, baik bulan itu berumur 29 hari atau 30 hari. Imam

Bukhari menulis sebuah bab di dalam Kitab Shahihnya dengan judul : "puasa hari-hari

bid (hari putih/purnama)", hari ke 13, 14 dan 15).

Puasa ini hukumnya adalah sunnah untuk dibiasakan setiap bulan. Dasarnya adalah

hadits-hadits yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW. Diantaranya adalah sebagai

berikut : Diriwayatkan dari Abu Hurairah radliallaahu 'anhu bahwa dia berkata :

“Kekasihku, yaitu Rasulullah SAW memberikan wasiat kepadaku dengan tiga hal,
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yaitu : berpuasa tiga hari setiap bulan, melakukan shalat dua raka’at dhuha dan

melaksanakan shalat witir sebelum tidur”. (HR (Bukhari, VII, hal 98, hadits no. 1845

dan Muslim, IV, hal. 48, no. 1182)

Dalam riwayat Abu Dawud (IV, hal. 218, no. 1220) ditambahkan dimana aku tidak

meninggalkannya, baik pada waktu bepergian maupun waktu mukim. Demikian juga

sebuah hadits : Diriwayatkan dari Mu’adzah Al ‘Adawiyah bahwa dia bertanya kepada

Aisyah, istri Rasulullah SAW : “Apakah Rasulullah SAW berpuasa tiga hari setiap

bulan ?”. Dia berkata: “Ya”. Dia bertanya : “Pada hari bulan apa saja dia berpuasa ?”.

Dia berkata: “Dia tidak mempedulikan bulan apapun untuk berpuasa”. (HR Muslim, III,

hal. 166, no. 2801)

Tentang penentuan tiga hari itu hari yang keberapa ?. Di sini para ulama sebenarnya

berbeda pendapat. Ibnu Hajar di dalam Kitabnya Fathul Bari Syarah Bukhari (IV, 227)

ketika mensyarah hadits tersebut, beliau mengatakan : Para ulama berbeda tentang

penetuan 3 hari itu menjadi 9 pendapat”. Kemudian beliau menyebutkan secara rinci

perbedaan pendapat itu, yaitu : tidak dapat ditentukan bahwa dimakruhkan untuk

menentukannya. Jadi merut pendapat ini yang penting adalah berpuasa tiga hari

selama tiga bulan, terserah di haru yan keberapa.

Pendapat ini diriwayatkan dari Imam Malik tiga hari pertama dari awal bulan. Ini

adalah pendapat dari Imam Hasan Bashri yaitu hari ke 12, 13 dan 14 yaitu hari ke 13,

14 dan 15 hari yang pertama adalah hari sabtu pertama dari bulan itu, kemudian hari

ahad, kemudian hari senin, kemudian untuk bulan berikutnya dimulai dari hari selasa,

rabu, dan kamis, kemudian bulan berikutnya dimulai hari jum’at, sabtu dan ahad.

Demikian seterusnya.

Pendapat ini diriwayatkan dari Aisyah. hari kamis yang pertama, kemudian hari senin,

kemudian hari kamis hari senin yang pertama, kemudian hari kamis dan hari senin

hari pertama, hari ke sepuluh dan hari ke dua puluh. Ini diriwayatkan dari Abu Darda’.

awal setiap bulan. Kemudian beliau sendiri menambahkan pendapat yang kesepuluh,

yaitu tiga hari terakhir setiap bulan. Pendapat ini diriwayatkan dari Imam An Nakha’i.

Pendapat yang paling benar adalah pendapat ke empat, yaitu hari ke 13, 14 dan 15.

Dalilnya adalah hadits: Dari Abu Dzar bahwa dia berkata: “Rasulullah SAW bersabda

: “Wahai Abu Dzar, jika kamu berpuasa tiga hari dalam sebulan, maka berpuasalah

pada hari ke 13, 14 dan 15”. (HR Turmudzi, III, hal. 230, no. 692 dan dinyatakan

shahih oleh Ibnu Huzaimah di dalam kitabnya Shahih Ibnu Huzaimah, III, hal. 302, no.

2128)

Adapun keutamaannya adalah seperti yang disebutkan di dalam hadits yang

diriwayatkan oleh Imam Turmudzi setelah beliau meriwayatkan hadits di atas :

Barangsiapa yang berpuasa tiga hari setiap bulan, maka seolah-olah dia seperti orang

yang berpuasa selama-lamanya (sepanjang masa). Hadits ini juga diriwayatkan oleh
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8.2.3

Imam Bukhari, XI/228, no. 3166, Ibnu Majah, V/230, no. 1697. Penjelasannya adalah

bahwa seperti yang disebutkan dalam hadits-hadits yang lainnya bahwa amalan setiap

muslim itu dilipatkandakan 1 berbanding sepuluh. Satu amalan dianggap 10 amalan.

Jadi orang yang berpuasa tiga hari dianggap berpuasa 30 hari. Jadi dia dianggap

berpuasa Sepanjang bulan itu, Sepanjang tahun itu, dan Selamanya.

Sumber : http://hajiakbar2546.wordpress.com/2011/07/09/puasa-tengah-bulan

ayyamul-bidll

0120. Kedudukan Puasa Daud

PERTANYAAN :

Meymey Armien

Assalamu alaikum Wr Wb kakak2 admin, Mey mau tnya ttg puasa daud, fadillah dan

kedudukannya apa sama dgn puasa senin kamis, syukron...

JAWABAN :

Masaji Antoro

Waalaikumsalam Wr Wb. Bagi orang yang mampu dan kuat menjalani puasa lebih

banyak dalam sebulan tentu yang lebih baik seperti dasar dalam kaidah fiqih : "maa

kaana aktsaru filan kaana aktsaru fadhlan", artinya "Semakin banyak suatu ibadah

dilakukan maka semakin besar fadhilah/pahalanya".) asal semuanya dilakukan

dengan kesungguhan dan keikhlasan. Berikut dalil anjuran puasa daud dari Nabi

Muhammad SAW :

*- r: 9 Je; ,eu 983 :-J -u-l ul- Jé -w ei - -- - - -> u:

es: 2.4 es- ul - - 4 - 4 Ju Ju - 4 ew : - 9 A - -- Je

aui 45% as-e AJ aue - aue S -ál J -: -) 4- U3 -- 31 ul Jé - - 4 J-U

A. S vs a: : exa. J8 °9-J * 29-3-e -ae Jé ul: , : 3 : - 45 AJ as

J'N 51

*9-J Alle - >>> aure >,: alasi e A-U : Uu a: yuas: a: a3-2 As: >; : - 9 J Jé

- U3 J. A. sl-us') Jl Syu:U SUu .

Dari Adam dari Sya'bah dari Habib Bin Abi Tsabit "aku mendegar dari Abdullah bin

'Amr bin al ASh berkata,"Aku memberitahu Rasulullah Saw bahwa aku

mengatakan,"Demi Allah aku akan puasa sepanjang siang dan sholat sepanjang

malam seumur hidupku.' Maka Rasulullah saw berkata kepadanya,"Apakah kamu
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yang mengatakan, Demi Allah aku akan berpuasa sepanjang siang dan sholat

sepanjang malam seumur hidupku. Aku mengatakan,'Sungguh aku yang

mengatakannya. Beliau bersabda, Sesungguhnya engkau tidak akan sanggup untuk

itu maka berpuasalah dan berbukalah, sholat malamlah dan tidurlah. Berpuasalah tiga

hari dalam sebulan maka sesungguhnya suatu kebaikan dibalas dengan sepuluh kali

lipat yang sepertinya dan hal itu seperti berpuasa sepanjang masa. Aku

mengatakan,"Sesungguhnya aku sanggup melakukan yang lebih dari itu wahai

Rasulullah. Beliau saw bersabda, Berpuasalah sehari dan berbukalah dua hari.' Aku

mengatakan,"Sesungguhnya aku sanggup melakukan yang lebih dari itu. Beliau

bersabda, Berpuasalah sehari dan berbukalah sehari. Ini adalah puasa Daud dan ini

puasa yang paling baik. Aku mengatakan,"Sesungguhnya aku sanggup melakukan

yang lebih dari itu Wahai Rasulullah.' Beliau bersabda, Tidak ada yang lebih utama

darinya." (HR. Bukhori hadits no 1878).

Berkata Zain Bin Munir: Imam Bukhori menyendirikan Bab Puasa Daud (puasa sehari

dan berbuka sehari karena mengingatkan akan keutamaan puasanya, dan

penyendirian penuturkan Puasa daud oleh baginda Nabi Muhammad SAW

memberikan isarat agar didikuti dan dijalani. [Fath Albaari IV/225].

PERTANYAAN :

lan Saputra

Yai Masaji: Mantab yai -) Btw ad syarat gk utk puasa nabi daud tsb?misalkan dr niat

dan lama Wkt puasa (contoh: minimal 1thn). Mohon penginclongannya yai -)

JAWABAN :

Masaji Antoro

(G) Kang lan Saputra - Seperti dalam kaidah fiqh diatas "maa kaana aktsaru filan

kaana aktsaru fadhlan", kalaupun mampu dilakukan sepanjang hayat tentu lebih bagus

ketimbang dalam jangka waktu tertentu, dalam keterangan di sebuah kitab adariwayat

hadits yang menyatakan bahwa nabi Daud tidak membatasi puasanya kecuali di bulan

rajab.

* 23: 96 us. 2: u:: 96:1: A: awal Jasi 3.

>:J ( ( ( - ))) --> 4° u: : : 9.

Alfataawi alfiqhiyah kubro II/54

Saat terjadi benturan antara puasa ala nabi daud dan puasa senin kamis (misalkan

pas hari senin/kamis mestinya bila menyesuaikan siklus puasa daudnya dia ifthoor/

tidak puasa, padahal senin dan kamis termasuk hari yang disunahkan puasa) yang
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afdhol menurut Imam Romli menjalani puasa senin dan kamis

Ja - si : ** -la u u: , : ; ; us: ,a: es as-a: - ) : - J-s

: ; use & : - S: 4 - J-a° 9' - 8 es ae as as- u4 : - S3- aiJ-asi ,a:

5 a -

Tuhfah alHabib |||/156

Begitu juga saat siklus puasa daudnya berbenturan dengan berpuasa di hari jumat

yang padahal menyendirikan puasa hari jumat hukumnya makruh, maka baginya juga

tidak di makruhkan puasa dihari jumat

( : 3: : ei: : - 96: si (ise 3: 31: ) (4 : - atsi - aib :

&wl: , :: : es

Tuhfah alHabib XIV/87

PERTANYAAN :

Meymey Armien

Trus seyogya nya gmn kak masaji ? Seumpa du lu mey aktif puasa senin kamis,

karena mey ingin jalanin puasa daud mey stop puasa senin kamisnya apakah itu

baik... ?

JAWABAN :

Masaji Antoro

Itu sudah masuk dalam keterangan diatas Ning. Saat terjadi benturan antara puasa

daud dan puasa senin kamis (misalkan pas hari senin/kamis mestinya bila

menyesuaikan siklus puasa daudnya dia ifthoor/ tidak puasa, padahal senin dan kamis

termasuk hari yg disunahkan puasa) yang afdhol menurut Imam Romli menjalani

puasa senin dan kamis.

Ja - si : ** -la u u: , es Gets vs a: : ex-e - - J-s

: ; use & : - S: 4 - J-a° 9' - 8 es ae as as- u4 : - S3- aiJ-asi ,a:

> a -

Tuhfah alHabib |||/156

Artinya dua-dua jalan dan bisa di kerjakan bersama-sama, ntar pas hari puasa daud

kebetulan hari senin/kamis, niatin puasa senin/kamis sekalian, pas kebeneran dipuasa

daud lagi tidak puasa tapi bertepatan hari senin/kamis, jalanin aja puasa senin/
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kamisnya sesuai keterangan kitab di atas..."_"

PERTANYAAN :

Cuth Zawheera Berlindung PadaNya

Alhamdulillah..inilah pertanyaan yg tlh beberapa kali sy tanyakan ke bbrpustadz yg

dekat dg sy disini tp beliau blm jg memberikan jWban krn blm tau pasti ttg jWban yg sy

tanyakan. Eh disini sy dpt jwbannya. Jd sekali lg misalnya saya selama ini rutin puasa

senin kamis tp sy ingin ada peningkatan mk sy puasa daud.

Jadi boleh ya mencampurkan puasa senin kamis dg puasa daud?maksudnya bgni:

Senin puasa,selasa tdk,rabu puasa,kamis kan hrsnya tdk puasa ya ustadz (jk sesuai

siklus puasa daud) tp kamisnya sy tetap puasa dg niat puasa senin kamis (boleh tdk?

atau Sebaiknya jgn puasa Sesuai siklus puasa daud yg Sy jalani?) lalu Sy melanjutkan

puasa daud lg..mk jumat tdk puasa (krn di kamisnya sy sudah puasa/puasa senin

kamis) atau jumatnya tetap puasa Sesuai siklus puasa daud yg Seharusnya?.. Jk

seperti itu terus kan berarti bukan sehari puasa sehari tdk,krn pasti menemui waktu

dmna ada hari senin/kamis yg seharusnya tdk puasa tp sy tetap puasa (puasa senin

kamis) Shg Siklus puasanya jd : misal jumat puasa,Sabtu tdk,minggu puasa,Senin

puasa lg (krn senin kamis) dan selasa tdk puasa,rabu puasa,kamis puasa lg (pdhl jk di

puasa daudkan hrsnya tdk puasa).pdhl diatas dijelaskan puasa yg terbaik adlh sehari

puasa&sehari berbuka...yg benar hrs sy lakukan bgmna ustadz? Teerimakasih banyak

atas penjelasannya.

JAWABAN :

Masaji Antoro

Ning Cut Zawheera Berlindung PadaNya - Maafana ngga lihat kalau ada pertanyaan

dari anda.... Pertanyaan Ning sebenarnya telah terjawab dalam dokumen di atas, ana

Cuba urai kembali.

Ja - si : ** -la u u: , es Gets vs a: : ex-e - - J-s

: ; use & : - S: 4 - J-a° 9' - 8 es ae as as- u4 : - S3- aiJ-asi ,a:

> .

"Syaikh Sihab Arromli ditanya oleh orang yang membiasakan menjalani puasa daud

(sehari puasa dan sehari berbuka) yang kemudian saat berbukanya bertepatan

dengan hari yang di anjurkan untuk berpusa seperti hari senin atau kamis,

Apakah berbukanya dia (karena mengikuti siklus puasa daudnya) lebih utama ?

Atau puasanya dia (karena menjalani anjuran berpuasa senin/kamis meskipun berarti

tidak mengikuti siklus puasa daud) lebih utama ?

Apakah saat dia menjalani puasa (karena menjalani anjuran berpuasa senin/kamis
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8.2.4

meskipun berarti tidak mengikuti siklus puasa daud) tidak berarti keluar dari aturan

yang ada dalam siklus puasa daud ?". Imam Romli menjawab : "Puasa dia (karena

menjalani anjuran berpuasa senin/kamis meskipun berarti tidak mengikuti siklus puasa

daud) itu lebih utama dan yang demikian tidak berarti dia keluar dari aturan yang ada

dalam siklus puasa daud".

0406. BOLEHKAH PUASA 6 HARI SYAWAL BERSELANG SELING

PERTANYAAN :

Achunt Al Khabib

Assalamu'alaikum. Saya mau tanya nih, Puasa syawal 6 hari tu puasanya harus runtut

6 hari apa boleh selang seling?? Mhn jWbn'a. syukron

JAWABAN :

Mas lyung-ganteng

Boleh seling. Tapi yang paling utama adalah langsung/urut. Ibarohnya : Wayahshulu

ashlussunnati bishoumiha(6 hr) mutafarriqotan walakin shoumuha bilwila'i ay ma'a

tawaliha aula mintafriqiha. [Mawahibusshomdhal 73].

Masaji Antoro

Wa'alaikumsalam... Berikut sedikit uraian keistimewaan puasa 6 hari dibulan syawal

dan tata caranya :

•la as-e -u-l : -4:13-3 °3'>:- asu:J -J -- US> 4. (AJ al-as ols J9- J.

94 : ;u es.a. la Jal 9 - -l, v ->| Ju Ju J3 : :- : uju Jes -!

3 -u! aa’ 4: 4: S -J -: : eral :-a) -->J La* asul JJ2; 4: *

ue-e Jé -s-J as-a) & wa: sl):ues &, &a Ja: &: * - rel: 4 rels : -, si

:ura -la-s,-b Ji Ji, Jil: , w,- si &, &u ad as -ie Jl: - auai 9 J-a:

ujual - - 9 AJ al-as u: 9su: sual Je J, - xi di 3-2 & 3-u.J

- - 4 - 4: gu-l -us : - ua su & G- - - --

( - -- Ju: a0 Jal Jé ua jur sulu - Jé 3 :-e (JB u-)

Nabi shallallaahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Barangsiapa berpuasa penuh di bulan

Ramadhan lalu menyambungnya dengan (puasa) enam hari di bulan Syawal, maka

(pahalanya) seperti ia berpuasa selama satu tahun." (HR Muslim). Dalil ini yang

dibuat pijakan kuat madzhab Syafi'i, Ahmad Bin hanbal dan Abu Daud tentang

kesunahan menjalankan puasa 6 hari dibulan syawal, sedang Abu hanifah
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8.3

8.3.1

memakruhkan menjalaninya dengan argument agar tidak memberi prasangka akan

wajibnya puasa tersebut... Para pengikut kalangan syafi’i menilai yang lebih utama

menjalaninya berurutan secara terus-menerus (mulai hari kedua syawal) namun

andaikan dilakukan dengan dipisah-pisah atau dilakukan diakhir bulan syawal pun

juga masih mendapatkan keutamaan sebagaimana hadits diatas. Ulama berkata

“alasan menyamainya puasa setahun penuh berdasarkan bahwa satu kebaikan

menyamai sepuluh kebaikan, dengan demikian bulan ramadhan menyamai sepuluh

bulan lain, dan 6 hari dibulan syawal menyamai dua bulan lainnya (6x10=60=2 bulan).

Sumber: Syarh nawaawi ‘ala Muslim VIII/56. Wallaahu A'lamu Bis Showaab

HISAB - RUKYAT

Enter topic text here.

0007. Hasil Hisab Dan Pengaruh Hukumnya

Oleh Muhib Aman Aly

Hasil Hisab Dan Pengaruh Hukumnya

Pendekatan hisab untuk mengetahui awal bulan menjadi salah satu pembahasan

penting dikalangan ulama fiqh. Menurut sebagian ulama, khususnya ulama madzhab

syafi’i, hasil hisab untuk mengetahui awal bulan dapat dijadikan sebagai pedoman

dalam menentukan awal bulan, termasuk untuk memulai berpuasa dan mengakhiri

puasa.

Pendapat ini didasarkan kepada pendapat Imam Muthorrif bin ‘Abdullah, Abu

al-‘Abbas bin Surayjdalam mengartikan hadits Rasulullah SAW:

وَمُسْلِمٌ الْبُخَارِيُّ رَوَاهُ .
لَهُ فَاقْدُرُوا َلَيْكُمْ

ع غُمَّ فَإِنْ فَأَفْطِرُوا رَأَيـْتُمُوهُ وَإِذَا ُوا
فَصُوم رَأَيـْتُمُوهُ إذَا

“Jika kalian melihat hilal - Ramadan - maka berpuasalah, dan jika melihat hilal -

Syawal - maka berbukalah, dan jika terlihat mendung diatas kalian, maka kira

kirakanlah.” HR.Bukhori dan Muslim.

Beliauلهفاقدروا berkata: “Makna kalimat yang dimaksud adalah mengira-ngirakan

keberadaan hilal dengan metode hisab”.

Ulama lain berpendapat bahwa kalimat melihat dalam Hadits diatas bisa berarti

wujudnya hilal di ufuk yang memungkinkan untuk terlihat, meskipun pada

kenyataannya tidak terlihat karena terhalang mendung misalnya.

Metode hisab yang dimaksud disini adalah, metode hisab yang dapat menguraikan

secara jelas tentang posisi hilal diatas ufuk dengan menggunakan metode yang pasti

(qoth’i) dan telah teruji hasilnya . Sedangkan metode hisab yang menggunakan cara
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yang tidak dapat menunjukkan posisi hilal, seperti metode Aboge dan lain-lain,

hasilnya diabaikan sama sekali.

Berkaitan dengan penentuan awal bulan ramadlan dan bulan syawwal, metode hisab

dapat dipergunakan sebagai dasar untuk memulai dan mengakhiri puasa bagi para

ahli hisab.

Bagi yang tidak memilki keahlian ilmu hisab, tetapi membenarkan kepada pendapat

ulama hasibin (mushaddiqul hasib), dan mengikuti pendapat tersebut dalam

menentukan awal syawal, juga diperkenankan mengamalkan hasil perhitungan hisab

yang dipercayainya dengan syarat ia harus meyakini kebenaran hasil hisab ulama'

ahlul hisab, bukan hanya sekadar ikut-ikutan kepada orang lain yang bukan ahli hisab,

dan bukan pula mengikuti lembaga seperti pondok pesantren, jam'iyyah atau

mengikuti takbiran di masjid-masjid.

Berlebaran mengikuti hasil hisab karena memperturutkan keinginannya untuk segera

tidak puasa atau berhari raya, bukan karena meyakini kebenaran hasil hisab, atau

berlebaran dengan cara ikut-ikutan kepada orang atau tokoh yang bukan ahli hisab

meskipun tokoh tersebut berlebaran pada hari yang sama karena mengikuti ahli

hisab , atau berlebaran karena ikut-ikutan kepada lembaga yang mengumumkan atau

menyatakan berlebaran pada hari yang sama, atau karena mendengar takbiran di

masjid atau surau, adalah tidak benar.

Maka sebelum memutuskan untuk mengikuti hasil hisab, pertimbangkan kembali,

apakah pilihannya didasarakan karena meyakini kebenarannya atau karena

keinginannya untuk segera berlebaran. Dalam bahasa sederhanya "..istafti

qolbak.." (tanyakan pada hatimu)

Ru’yatul Hilal, Itsbatul Imam Dan Pengaruh Hukumnya

Metode yang umum digunakan dalam menentukan awal bulan adalah ru’yatul hilal,

yakni terlihat bulan diatas ufuk setelah ijtima’/konjungsi. Metode ini mempunyai

pengaruh yang lebih kuat dibanding metode hisab. Para ulama bahkan bersepakat

bahwa penentuan awal bulan yang didapat melalui ru’yatul hilal dapat diamalkan untuk

memulai puasa ramadlan serta mengakhirinya. Dan sekira hasil hisab bertentangan

dengan hasil ru’yatul hilal, maka yang lebih didahulukan adalah hasil ru’yatul hilal.

Kecuali jika sekurang-kurangnya lima hasil perhitungan hisab dari kitab yang berbeda,

menyimpulkan hilal tidak akan terlihat, maka laporan seseorang kepada hakim

setempat perihal terlihatnya bulan harus di tolak karena berlawanan dengan yang

didapat melalui metode hisab. Demikian menurut pendapat Imam As-Subki.

Menurut hukum Islam, pemerintah berkewajiban untuk menetapkan/itsbat datangnya

semua awal bulan Hijriyah. Karena hukum Islam banyak yang terkait dengan awal

bulan Hijriyah. Seperti usia baligh, batas minimal usia haid dan lain-lain yang
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semuanya menggunakan patokan bulan Qomariyah.

Penentuan awal bulan/itsbat hanya dapat dilakukan oleh pemerintah yang didasarkan

pada ru’yatul hilal, bukan berdasar hasil perhitungan ilmu hisab.

Jika pada tanggal 29 setelah terbenamnya matahari, tidak terlihat hilal diatas ufuk,

maka hitungan bulan disempurnakan menjadi 30 hari (Istikmal).

Ormas Islam, perkumpulan, atau lembaga-lembaga diluar pemerintah, dalam

pandangan fiqh, tidak mempunyai wewenang apapun untuk menentukan/itsbat kapan

datangnya awal bulan.

Ketetapan pemerintah/itsbat mempunyai kekuatan hukum yang berlaku kepada

seluruh warganya. Artinya, apabila pemerintah telah menetapkan kapan jatuhnya hari

raya idulfitri atau awal ramadlan, maka ketetapan tersebut berlaku secara umum.

Ketetapan/itsbat awal bulan oleh pemerintah harus didasarkan kepada kesaksian dua

orang saksi yang dapat dipercaya, kecuali dalam penentuan awal bulan ramadlan,

maka cukup dengan satu orang saksi.

Menurut Ibnu Hajar Al-Haytami, itsbat awal bulan juga dapat dilakukan apabila sampai

berita kepada hakim secara mutawatir perihal terlihatnya hilal meskipun tanpa

mendatangkan saksi atau orang yang melihat hilal. Yang dimaksud berita mutawatir

adalah, sekurang-kurangnya ada empat orang yang melihat hilal dan dikabarkan

kepada sekurang-kurangnya empat orang dan begitu seterusnya sampai kepada

hakim yang berwenang untuk meg-itsbatkan awal bulan . Cara ini sulit terwujud, dan

tidak digunakan dalam sidang itsbat pemerintah Indonesia.

Apabila seseorang melihat hilal syawal, tetapi tidak di itsbatkan oleh hakim, maka

baginya haram berpuasa. Demikian pula bagi orang yang mempercayainya

(mushoddiqurro’i) dengan ketentuan dan persyaratan yang sama dengan orang yang

mempercayai hasil hisab dari ahli hisab. Bedanya, kalau orang yang mempercayai

hasil hisab boleh mengikutinya, tetapi kalau mempercayai orang yang melihat hilal

maka wajib mengamalkannya.

Kesimpulan

Penjelasan di atas adalah sebagian kecil dari pembahasan mengenai penentuan awal

bulan dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Dari penjelasan singkat ini, dapat

disimpulkan bahwa memulai awal bulan, baik awal bulan puasa atau bulan syawal,

yang berbeda dengan ketetapan/itsbat pemerintah, secara fiqh memang dimungkinkan

dan dapat dibenarkan dengan cara mengikuti dan mempercayai hasil hisab dari para

ahlinya atau mempercayai seseorang yang berhasil melihat hilal meskipun ditolak oleh

hakim untuk di itsbatkan. Berkaitan dengan mendahului hari raya dari ketetapan

pemerintah, seharusnya kegiatan yang berhubungan dengan syiar hari raya tidak di
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tampakkan kepada orang banyak, misalnya takbiran menggunakan pengeras suara di

masjid, surau atau di jalan-jalan. Karena sangat berpotensi untuk di ikuti orang lain

secara tidak benar sebagaimana penjelasan diatas.

Ketentuan ini berdasarkan fatwa Al-Habib Abu Bakar Bilfaqih, salah seorang ahli fiqh

dari negeri Tarim Yaman, dengan mengutip fatwa Syekh Abu Bakar bin Ahmad Al

Khotib. Beliau menyatakan haram hukumnya bagi orang-orang yang berlebaran

mendahului ketetapan pemerintah yang berdasar ru’yatul hilal, untuk nensyiarkan atau

menampakkan kepada orang lain, karena berpotensi menimbulkan fitnah.

Memang tidak dapat dipungkiri, pemerintahan kita saat ini bukanlah pemerintah dari

negara yang menjalankan hukum Islam sepenuhnya, juga bukan pemerintahan yang

suci layaknya masa empat Khalifah pertama Islam atau Khalifah Umar bin Abdul Aziz.

Sehingga tidak heran, ada sebagian masyarakat yang sama sekali tidak mau

mengikuti hasil itsbat bahkan cenderung antipati, karena dipenuhi rasa curiga yang

berlebihan, dan menganggap hasil sidang itsbat adalah sandiwara belaka, semuanya

sudah diatur dan ditentukan jauh hari sebelumnya.

Mengenai hal ini, Syekh Jamaluddin bin Abdurrahman Al-Ahdal berkata: sekira

ketetapan pemerintah dilakukan dengan cara yang dapat diterima – berdasarkan

ru’yatul hilal dan kesaksian yang diterima – dan hasil keputusannya tidak tergolong

dalam keputusan hakim yang harus di batalkan (tidak menyalahi hukum syari’at dan

tidak terbukti salah), maka tidak ada alasan bagi orang mukallaf untuk meragukannya.

Sebagai penutup, saran saya, untuk lebih berhati-hati dalam menjalankan ibadah, jika

terjadi perselisihan dalam penentuan awal bulan syawal, yang lebih baik mengikuti

keputusan itsbat pemerintah. Karena, sepanjang itsbat pemerintah menggunakan

dasar ru’yah hilal, maka keputusan itu berlaku secara umum, sehingga lebih terjamin

keabsahannya.

Wallhul muwaffiqila aqwamit thoriq.

0136. Gerhana Bulan Total

Gerhana Bulan (Khusuf Qomar/Lunar Eclipses) adalah fenomena alam yang

disebabkan bumi beredar mengelilingi matahari dalam waktu satu tahun. Nabi sudah

jauh hari mengindikasikan hal tersebut berdasarkan hadist Shoheh yang diriwayatkan

oleh Bukhori Muslim bahwa Matahari dan Bulan adalah merupakan salah satu tanda

kekuasaan-Nya dan tidak berkaitan dengan kematian seseorang dan tidak berkaitan

dengan kehidupan seseorang, maka bersegeralah kalian untuk melakukan sholat

(HR.Bukhori Muslim).

Secara astronomis kita sudah mengetahui bahwa bumi beredar mengelilingi matahari

dalam waktu satu tahun. Bersamaan dengan itu bulan mengelilingi bumi selama 29
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hari. Hal ini mengakibatkan kedudukan bumi dan bulan relative terhadap matahari

berubah setiap saat. Bulan beredar mengelilingi bumi pada orbit berbentuk hampir

lingkaran. Bidang orbit itu membentuk sudut sebesar 5.2 derajat dengan bidang edar

bumi mengelilingi matahari (ekliptika). Jarak terjauh bulan dari pusat bumi adalah

406.700 km dan terdekat 356.400 km. Gerhana Bulan terjadi apabila bulan memasuki

kerucut bayangan bumi, yakni bila matahari, bumi dan bulan berada dalam satu garis.

FENOMENA GERHANA BULAN TOTAL TGL 16 JUNI 2011

Tahun 2011M ini kita akan mengalami dua kali gerhana bulan yang kebetulan kedua

fenomena termasuk dalam total lunar eclipse, yaitu pada tanggal 16 Juni 2011 dan 10

Desember 2011, khusus yang terdekat pada tgl 16 Juli 2011 berdasarkan metode

Jean Meuss gerhana akan diawali pada 01j 22.3m WIB dan akan berakhir pada

05j2.6m WIB, sedangkan mulai total pada 02j21.9m WIB dan berakhir total 04j3.1m

WIB, jadi kita akan mampu melihat fenomena total kurang lebih selama satu jam lebih

duapuluh menit, serta gerhana akan dimulai dari arah timur.

Penampakan gerhana bulan dapat disaksikan dalam radius daerah yang sangat luas,

seluruh bagian malam atau separuh bumi akan dapat melihat fenomena gerhana

bulan, akhirnya kami menyampaikan selamat menikmati dan mari kita laksanakan

sholat gerhana bulan kelak. [BAPA’E OCHA via Kg As'ad ].

DAFTAR PUSTAKA

1. Espanak, Fred, Fifty Year Canon Of Lunar Eclipses 1986–2035, NASA

Reference Publication 1216, 1980

2. Sabiq, Sayyid, Asy Sekh, Fiqh Al Sunnah, jilid I, Dar elfikr, Mesir,

1403/1983

3. Seidelmann, Kenneth, P, Explanatory Supplement to The

Astronomical Almanac, Universitas Science, California, 1992.

0243. Rasulullah Menggunakan Hisab Atau Rukyat ?

Oleh Hakam Ahmed ElChudrie

Hisab artinya hitungan sedangkan ru`yat adalah pandangan/penglihatan. Istilah ilmu

hisab maknanya adalah disiplin ilmu untuk menetukan penanggalan berdasrkan

hitungan matematis. Sedangkan ru`yat adalah penetuan jatuhnya awal bulan

qamariyah berdasarkan penghilatan mata atau pengamatan ada tidaknya bulan sabit

(hilal) tanggal satu pada hari terakhir (tanggal 29) bulan qamariyah. Pengamatan

dilakukan pada sore hari menjelang matahari terbenam. Bila di hari itu nampak hilal,

maka dipastikan bahwa esok telah masuk kepada bulan baru atau tanggal satu. Dan
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hari itu (tanggal 29) menjadi hari terakhir dari bulan sebelumnya.

Rasulullah saw dalam beribadah selalu menjalankannya sesuai dengan kehendak

Allah. Dan apa yang dikerjakannya itu menjadi dasar hukum Islam yang harus diikuti

oleh umat Islam seluruhnya hingga akhir masa. Dalam penentuan awal Ramadhan,

Idul Fithri dan Idul Ahda tidak pernah Rasulullah saw menentukannya berdasarkan

hisab. Bukan karena di zaman itu tidak ada ilmu hisab, tapi karena memang itulah

yang dijadikan ajaran Islam. Pada abad ke-7 dimana Rasulullah saw hidup, ilmu hisab

sebenarnya sudah ada dan cukup maju. Dan bila memang mau, tidak ada kesulitan

sedikitpun untuk menggunakan ilmu hisab di zaman itu. Apalagi bangsa arab terkenal

sebagai pedangan yang sering melakukan perjalanan ke berbagai peradaban besar

dunia seperti Syam dan Yaman. Namun, belum pernah didapat sekalipun keterangan

dimana Rasulullah saw memerintahkan untuk mempelajari ilmu hisab ini terutama

untuk penentuan awal bulan. Karena itu alasan yang pasti mengapa Rasulullah saw

tidak menggunakan hisab dalam penetuan tanggal adalah karena memang ajaran

Islam tidak merekomendir penggunaan hisab untuk dijadikan penentu penanggalan.

Sebaliknya Rasulullah saw sejak awal telah mengunakan ru`yatul hilal dan ada sekian

banyak hadits menyebutkan hal itu. Dari Abi Hurairah ra. bahwa Rasulullah saw telah

bersabda : ”Puasalah kamu dengan melihat hilal dan berbukalah kamu (lebaran)

dengan melihatnya. Apabila tertutup awan, maka genapkanlah bulan sya`ban menjadi

30 hari”. (HR. Bukhari dan Muslim). Dan Rasulullah saw bersabda: “Satu bulan itu ada

29 hari, maka janganlah kamu puasa kecuali melihat hilal. Namun bila hilal tertutup

awan, maka genapkanlah menjadi 30 hari”. (HR. Bukhari)

Karena itu wajar bila semua ulama baik di zaman dahulu maupun di zaman sekarang

semuanya sepakat bahwa dalam menentukan pergantian kalender hijriyah yang

berkaitan dengan masalah jadwal ibadah seperti awal ramadhan, jatuh hari Raya Idul

Fithri dan Idul Adha serta yang lainnya adalah dengan menggunakan ru’yatul hilal.

Hikmah di balik penggunaan ru’yatul hilal tidak lain adalah bahwa agama Islam itu

mudah. Tidak memerlukan teknologi canggih untuk bisa menerapkannya. Juga tidak

membutuhkan perhitungan (hisab) yang njelimet untuk menentukannya. Bahkan

seorang arab badui yang tinggal ditengah padang pasir dan jauh dari pusat peradaban

bisa sekalipun bisa melakukannya.

Sebaliknya, meski sering dikatakan lebih ilmiyah, namun metode hisab itu sendiri juga

penuh dengan perbedaan. Karena ada banyak cara atau metode penghitungan yang

dikenal. Selain itu juga ada sekian banyak ketentuan dan sistem yang dipakai oleh

masing-masing pelaku hisab. Walhasil, meski menggunakan ilmu hitung yang paling

modern sekalipun, hasilnya tidak selalu sama. Sehingga bila kita menelusuri leteratur

fiqih baik klasik maupun modern, maka kita hampir tidak mendapati metode hisab

dalam penentuan tanggal hijriyah.
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Kalaupun hisab itu akan digunakan, maka sifatnya hanya sebagai pengiring atau

pemberi informasi umum tentang dugaan posisi hilal, namun bukan sebagai eksekutor

dimana hanya dengan hisab lalu belum apa-apa sudah dipastikan jatuh awal

Ramadhan. Ini jelas tidak bisa diterima dalam Fiqih Islam. Sema orang yang pernah

belajar fiqih apalagi di universitas Islam, pasti tahu hal itu. Karena itu aneh kiranya bila

jabatan Menteri Agama dipegang oleh seorang doktor syariah dari Universitas Ummul

Quro Mekkah, tapi kebijakannya dalam masalah penetapan awal Ramadhan masih

lebih bertumpu kepada hisab dan bukan ru’yatul hilal. Karena pendapat tentang

keabsahan hisab dalam penetuan awal Ramadhan dan sebagainya adalah pendapat

yang asing dan tidak dikenal dalam wilayah fiqih Islam.

0367. Menentukan Awal Ramadhan

PENETAPAN AWAL RAMADHAN DENGAN RU’YATULHILAL

Sejak dari bulan Rajab kita sudah melaksanakan doa yang dianjurkan oleh Nabi

Muhammad Sallallahu ’Alaihi Wasallam melalui puji-pujian menjelang Shalat Fardhu

atau pada saat-saat tertentu yang kita sempatkan untuk membaca-nya. Doa yang

dimaksud adalah;

َمضَانَ
َ
ر وَبَالِغْنَا وَشَعْبَانَ ِفىرَجَبَ لَنَا بَارِكْ اَللَّهُمَّ

“Ya Allah berilah keberkahan pada kami dibulan rajab, bulan sya’ban dan

sampaikanlah kami di bulan Ramadhan”

Alhamdulillah, pada kesempatan ini, doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa

Ta’ala. Kita akhrnya bisa sampai pada Bulan Suci Ramadhan, bulan yang penuh

berkah, penuh ampunan dan bulan di mana pahala dilipatgandakan. Di dalam doa

tersebut tersirat makna; 2 (dua) bulan sebelum Ramadhan, Kita sudah mengharap dan

mempersiapkan diri untuk menyambut datangnya Ramadhan bulan yang suci dan

mulia. Dengan harapan kita termasuk golongan orang-orang dalam Hadis Rasulullah

SAW dinyatakan;

النـِّيـْرَانْ َعلَى اهللاُجَسَدَهُ حَرَّمَ رَمَضَانَ بِدُخُوْلِ فـَرَحَ مَنْ

“Barang siapa yang senang dengan datangnya bulan Ramadhan, maka Allah SWT

mengharamkan jasad orang tersebut atas api neraka”

Lantas kapan saatnya Bulan Ramadhan tiba? Pertanyaan ini penting untuk

dikemukakan untuk menambah wawasan keilmuan dan memperkuat keyakinan kita.

Seperti dinyatakan oleh Jumhurul Ulama; mereka sepakat bahwa penetapan awal

Ramadhan itu dilakukan dengan salah satu dari 2 (dua) cara, yaitu;

§ Dihitung dengan (melihat) hilal (tanggal) bulan Ramadhan, bila tidak ada yang
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menghalangi pandangan seperti mendung, awan, asap, debu dll.

• Dengan menyempurnakan bulan Sya'ban 30 hari, bila tanggal 29 Sya'ban ada

penghalang Ru'yatul hilal.

Hal ini berdasar hadis Nabi Muhammad SAW :

ws 3: 9u ide Gi-se: ; Se: : :; ; ;.

“Berpuasalah kalian apabila melihat bulan, dan berbukalah (berhari raya-lah) kalian,

apabila telah melihat bulan. Namun jika pandanganmu terhalang oleh awan, maka

sempurnakan bulan Sya'ban itu sampai dengan 30 hari". (HR. Bukhori)

Dalam keyakinan kita, Ru'yah adalah Pegangan dan Pedoman yang diyakini untuk

dilaksanakan. Oleh karena itu, seseorang dilarang memulai puasa ataupun

mengakhirinya sebelum ada keputusan hasil Ru'yah, sebagai mana sabda Rasulullah

SAW :

l: :- 3.3 aiS Jui Qua: : --3 : 4 gle Al J3-33 u: 4 ge; ; ; Alue &

&-J :-e) & 53:u : : Ssu : - ;;ai S3 J94)

“Dari Abdullah Bin Umar RA. Bahwa suatu ketika Rosululloh bercerita tentang bulan

Ramadhan. Rosul bersabda: janganlah kalian berpuasa sehingga kamu melihat bulan

dan janganlah kamu berbuka (hari raya) sampai kamu melihat bulan, namun jika

pandanganmu tertutup mendung, maka perkirakanlah jumlah harinya" (HR. Bukhari)

Kalaupun ada golongan atau kelompok lain di negara Kita yang menggunakan selain

Ru'yah Al-Hilal dalam menentukan awal dan akhir Ramadhan, itu lebih dikarenakan

kurang tepat dalam menempatkan dan mempedomani Hujah/Dalil semisal Hadis

Rasulullah SAW :

1< . . . . t * • & t> 2 : : :ae: 'at 2, 1,4 %. -12 : í- > : 2 3:2 ia - . . . . . .

&: -S3 -š S : :i di Jé : --3 : 4 ke : , u: 4 ge; ; ; 3:

3:50 : :esia: , : &

“Dari Ibnu Umar RA. Dari Nabi SAW, bahwa beliau bersabda, kami adalah umat yang

tidak dapat menulis dan berhitung satu bulan itu seperti ini. Seperti ini maksudnya :

satu saat berjumlah 29 hari dan pada waktu lain 30 hari". (HR. Bukhari).

Hadis di atas dijadikan landasan untuk melemahkan metode Ru'yah al Hilal sebagai

mana yang kita yakini. Dalam pemahaman mereka, Rasulullah SAW menggunakan

Ru'yah, karena dizaman Rasul Muhammad SAW, belum mampu melakukan Hisab |

perhitungan. Oleh karenanya, bagi mereka, metode Ru'yah Al Hilal sudah tidak

relevan lagi di zaman sekarang yang serba bertehnologi canggih ini di mana Metode

Hisab (Penentuan awal Ramadhan dengan Metode Perhitungan) di dukung oleh dan
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didasarkan pada hitungan berbasis Komputer.

Pemahaman tersebut sungguh belum bisa diterima karena kenyataannya di zaman

Rasulullah SAW, telah ada Sahabat-Sahabat yang mahir Ilmu Hisab terutama seperti

sahabat Ibnu Abas RA. Kita meyakini dan mengikuti; bahwa Ru’yah Al Hilal cara yang

diajarkan, dianjurkan dan yang telah dilaksanakan Rasulullah dalam menentukan awal

dan akhir Ramadhan; bukan dengan Hisab, atau malah dengan mengikuti keputusan

Negara lain yang berbeda Matla’.

Hadis tentang Ru’yah Al Hilal dikukuhkan oleh para Ulama NU sebagai sebuah

Keputusan yang WAJIB diikuti oleh Warga NU. Maka, Berdasarkan Keputusan Munas

Alim Ulama Nahdlatul Ulama Tahun 1987 di PP Al Ihya Ulumaddin Kesugihan,

ditetapkan bahwa: warga NU/Warga Nahdliyyin mengawali Puasa Romadlon dan Idul

Fitri berdasarkan Rukyat bil Fi’li / Ru’yah Al Hilal dan atau Istikmal jika proses Ru’yah

Al Hilal tidak dicapai karena terhalang awan/mendung, serta mengikuti Hasil Sidang

Itsbat oleh Pemerintah RI, juga berdasarkan Rukyatul Hilal.

Jika Pemerintah RI ternyata menetapkan Awal Ramadhan dan atau Hari Raya Idul

Fitri dan Idul Adha berdasarkan Hisab semata dan bukan berdasarkan Ru’yatul Hilal

atas dasar Sumpah terhadap Dua Orang Saki atau lebih, seperti pernah terjadi

beberapa tahun yang lalu, maka Warga NU tidak Wajib mengikutinya. Artinya, demi

menjaga keyakinan yang kita anut, Warga NU tetap melaksanakan Ibadah Puasa

Ramadhan dan Merayakan Idul Fitri tetap berdasarkan hasil Ru’yatul Hilal. ***Irsyad

Rezpector La'nus***

0171. Benarkah Puasa 1 Hari dalam Sepekan Hukumnya Makruh

??

PERTANYAAN :

Hady Wantoro

Assalamualaikm wr.wb. ada pertanyaan titipan benarkah jika puasa dalam seminggu

makruh jika puasanya hanya senin saja atau kamis saja dengan alasan menyerupai

puasanya umat lain yg dilakukan sehari dalam seminggu...monggo

JAWABAN :

Masaji Antoro

Waalaikumsalam wr wb. Yang terdapat dalil kemakruhan menyendirikan hari-hari

dalam seminggu untuk dipuasai adalah hari JUMAT, SABTU dan AHAD sedang hari

SENIN dan KAMIS tidak terdapat.
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* AJ as-es : 9° : & - - - ul es-alu -S : as-alu - as 2A:

*-- - - - -3° : b, 4 - - - 3: 3 - aul - as:

"Dimakruhkan menyendirikan puasa di hari jumat, sabtu atau ahad, sedang bila

dikumpulakan dengan hari lain maka tidak makruh, makruh juga puasa DAHR

(sepanjang tahun) kecuali di dua hari raya dan hari-hari tasyriq 911, 12 dan 13 dzul

hijjah) bagi yang dikwatirkan terjadi bahaya dalam dirinya atau terbengkalainya

tanggung jawab yang wajib ataupun yang sunat, namun bila tidak dikhawatirkan

hukumnya sunat". [Siroojal-Wahaab |/146].

-1 - ": J: - - 4 - - - Je* 4 : - G - es. 2: :

1 )" -- 3i u, w: S14-J ex ssu-i gas-a: )

2 - 4° 4 - 4 J- 9 - 4 -, - G - - 4 - - -S : - as A, us:

sual - as - ase & (2)" : 4 Je, - 9 - as - ": Je -

-S a: -aa:

9: , 52° 9' - 4: J! 1.153 kal,5 × 3-4 si Al° u: Aless e.US >,: - Jé

(1) 1884 / 62 -u a;-a' -us /2 : sye.]

(2) 744/43 -u a;-a' -us /3 : siu,4

Makruh menyendirikan puasa di hari jumat berdasarkan hadits riwayat Abu hurairah ra

: Aku mendengar Nabi Muhammad shallaallaahu alaihi wa sallam bersabda

“Janganlah seorang diantara kalian menghususkan puasa dihari jumat kecuali

digabung dengan hari sebelum atau sesudahnya". (HR bukhori Juz || Kitab Shoum

62/1884).

"Makruh juga menyendirikan puasa di hari sabtu atau ahad berdasarkan hadits riwayat

Abdillah Bin basar dari saudara perempuannya ra. Bahwa Rasulullaah shallaahu

alaihio wa sallam bersabda "Janganlah kalian puasa dihari sabtu kecuali yang

diwajibkan Allah atasmu". (HRTurmudzi Juz III Kitab shoum 43/744).

Dan karena orang-orang yahudi menghormati hari sabtu dan orang nasrani

menghormati hari ahad. Namun dalam kesemuanya bila hari-hari tersebut tidak

dipuasai secara sendiri dengan disambung bersama hari sebelum/setelahnya maka

tidak lagi makruh begitu juga saat terdapat sebab/alasan menjalani puasa (Jumat,

sabtu dan ahad) baik yang berupa sebab kebiasaan atau sebab karena nadzar". Fiqh

C 2013 www.piss-ktb.com



PUASA 843

8.5

al'Ibaadah-assyaafi'i I/156]. Wallaahu Alamu Bis Showaab.....

0104. Puasa Setahun Penuh (Dahr)

PERTANYAAN :

Muhammad Mujtahid Muthlaq

Biar gak diseneni kepala suku... tak pisah pertanyaane...hihihi..... Bagaimana kalau

puasa DALAA'lLUL KHOlROOT.. yang puasanya dalam jangka 3,5 tahun gak

berhenti2 kecuali hari2 yang diharamkan... boleh nggak...? mohon pencerahannya

mbah kakung lan asatidz asatidzah yang ada disini...

JAWABAN :

Masaji Antoro

Puasa DAHR (sepanjang tahun selain hari raya dan hari tasyriq)

&-ab -- , AJ as-es e-au --Su -/ >,°b se-alu - AA : : (1) :ul Jés

s)- - 4-M ->-S e eus. J su - si- - -3 : , : - - -J:

Keue - aue Sx J-a) : J- Aales . Kú- u'e -- ta- ule usSs u- ule u, el

AS) -

ru & Jé - - 4 - 8 usS 39°, -es : - - - - - - --

2) Ke-5 -se: .l.išs -é- Ale -i-e A-U)

(1) ua. aus 188/1 :-id.J .ua. aus 447/1 :u-J J*.

(2) yuas') J:) &23 le: 4 & S si ul-4 •l° 4ue si &'e -ire) : -i; Jié- 913):

255/4)

Menurut kalangan Madzhab Syafiiyyah (Mughni Almuhtaaj ||447) makruh hukumnya

mengkhususkan puasa jumah, sabtu dan ahad dan juga makruh puasa DAHR (puasa

sepanjang tahun) kecuali hanya berbuka dihari led dan hari-hari tasyriq bagi orang

yang khawatir terjadi bahaya dalam dirinya atau terbengkalainya tanggungjawab pada

dirinya baik yang bersifat wajib atau sunat (seperti mencukupi keluarga) berdasarkan

hadits yang tersebut dahulu dan hadits

aue - aue S) :-an , J- les Kú- u'e - ta- ule eus: u- ule u, el
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األبد

“Sesungguhnya dalam dirimu ada kewajiban terhadap Tuhanmu, keluargamu dan

jasadmu”

Dan dalam sebuah hadist disebutkan :

األبد صام
من

صام
ال

“Tidak ada puasa sepanjang tahun” (HR Bukhori Muslim) cenderung di arahkan

pengertiannya pada hadits ini, Bagi orang yang tidak mengkhawatirkan terjadi bahaya

dalam dirinya, atau terbengkalainya tanggungjawab pada dirinya di sunahkan puasa

DAHR karena hadits-hadits yang diatas masih bersifat muthlak dan dengan

berdasarkan hadits nabi yang lain

تسعين
وعقد

هكذا، عليهجهنم ضيقت الدهر صام من

“Barangsiapa puasa DAHR menjadi sempit baginya neraka jahannam (artinya dia

tidak memasukinya, atau tidak ada tempat baginya dalam neraka jahanam". [ Kitab

Nail al-Authaar IV/255. HR Imam Baehaqi dan Ahmad]. Fiqh Al-Islaam wa Adillatuhu

III/22.

0110. Menggabungkan Niat Puasa

PERTANYAAN :

Adirianto Wong Farobian

Assalamualaikum mbah jenggot..... saya mau tanya apa boleh penggabungan niat

dalam 1 perkara.... seperti sekarang puasa rajab dan digabung dengan puasa senin

kamis... mohon penjelasannya mbah....

JAWABAN :

Mbah Jenggot

Wa`alaikum Salam. Menggabung niat beberapa puasa sunnah seperti puasa Arofah

dan puasa senin / kamis adalah boleh dan dinyatakan mendapatkan pahala keduanya.

Sebagaimana dikemukakan oleh Imam Al-Kurdi. Bahkan menurut Imam Al-Barizi

puasa sunnah seperti hari ‘Asyuro, jika diniati puasa lain seperti qadha ramadhan

tanpa meniatkan pauasa Asyura’ tetap mendapatkan pahala keduanya. Adapun puasa

6 hari bulan syawal jika digabung dengan qadha ramadhan, maka menurut imam

Romli mendapatkan pahala keduanya. Sedangkan menurut Abu Makhromah tidak

mendapatkan pahala keduanya bahkan tidak sah.
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252 e 12 z) - Juali ute)

(-5; Jill º Lei è cºl e, su 3, -: iº ce º Lastel & e -, a (Jill ºrº

º 3- S Jill º Leº è cºl e al - . Le º º si rºb al us Jsi oi --

ºgº, Jill e Le,si è esal e, su rº us si al sº, º cºl e al S e,º si

e lº è 3,3 S si sia º Jill è e: al -e º º sº, lº sº, ex-e si - Jill si ea è

- º os os S si - a eul, sbºte, º,es -Il casº e, as - cº; oss oi ce -

º,e ex ex e - º sº -a la (sia - ºss) illa. Si l e S e A - si S e, as

Lº; la dº iº; lº Jill e, e -e se si (a -3 è ossel us A33) e, al -3 Jºi oi Se

e; e se eu è esal - º, Jºdº seriº -asº - - -S è a º se si

º;- l suas º e-e 3 su 9 l sºlº e -º è ºb : -la- ºrº º s; 3 J. el ºra e

ai- eSS3 e -d ex º,as olso ex è sl 3 - e Jº Jº olº, è sº, S 3 º º, S-a

ºssº e S º e, al di - olº se si º (3 - º - º ºsº) º lº è sº, lº

eº - s sº e º ex-e ºre ai ci - si lº sº. Sº sole e lº s sºlº gli ex-ai

si e, sl (4° e º, 5 agº) e, al -32, 3 º 43 case -al ai SI, S-a- al 3 al s;

si (º, è J-aee Sº yº) - 2 - euS, ea e Sl, Jº e -3 bºss - -, sº se lº

si (e lº sai J ºsº) -, º si (s, ol, ºrº) -, si (e º ºs) º il suas -

si (ºa, ºsº») º 3 suaº, º,e e, e s; os ºrº -, si ( e o ºsº») º al -3) e

real s; 3 us ºjº) cº; ai - e ºra sia e ºrº e º sº sº, º è zoº S -s, e'

Jia. Sº - 3,il -le º, Jºa e Us oè sl (-3.

206 e / 1 z) - -ts, zº)

(-, al culº sbºº º, 5 -U e, al º cºl erº º 2 - º Jº Lei si (º

al -la- ºrº º s; 3 J e ºra i sºli e S è e: al du -, º al -2,3 Jº -

Vé è f; e -3-3 º; aiel SS -ll a -5

114-113 Le ce - e

(su as & sl, Sl - Jº-a- e le e-S - , e «J; e - si era sº (e di -

» e) - J. sbsae: ºre e ºrº usº º ºs) -lº J-el J;-a- - calz, e cs o ae)

Jº è olae sas os - e se ºra - e ºre e ol, e il 3 elega e ºli J-e J;-a

º e- si seb -º si ouao º oli – ea 3-: iº sº e – as aº,

e; e -e e le ºre si sa, J e-, ea ss 3 us º sl, º se -, J; a- e º sess
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8.8

ula Qua suas le - -Jl.

153 - 1: :J ul:

*J J-> 4. (- - - - gas) : 4: 4: 9:- J9-a- S si (Jaâj & 23-aiJ v J5) : 43°

8, 4.23 Jareu-J Je 29-J 4 s; 3: 3Dua) J*:J 89. e-3 ,4u-J J-> & : 13: 4- 3A

$us : - ; sua es-e & : 31 &, & as-ali - Je,4 -: -; 3l al.

0113. Air Tertelan Saat Berkumur

PERTANYAAN :

Secercah Harapan

Jika boleh bertanya lagi, orang yang berkumur saat puasa kemudian airnya tertelan.

Batalkah ?

JAWABAN :

AghitsNy Robby

Hukum tertelannya air saat kumur itu tafshil:

1. Jika berkumurnya itu disyari’atkn (seperti saat wudlu/mandi) dan tak berlebihan =

GA BATAL

2. Jika berkumurnyaitu disyari’atkan tapi berlebihan = BATAL

3. Jika berkumurnyatak disyari’atkn = BATAL

(Taqrirotus sadidah.454)

http://www.facebook.com/groups/piSS.ktb/doC/301514656538016/

0222. PUASA MUTIH DAN PENGANTIN WANITA

JAWABAN :

Nabila Rizkya Azka

AssaLamu 'alaikum warohmatullahi wabarokatuh. . Apa Hukumnya Puasa Mutih.?

Syukron Wajazakallahu AhsanaL Jaza..."

JAWABAN :
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Masaji Antoro

Waalaikumsalam warohmatullaahi wabarakaatuh. Setiap puasa yang dilakukan

sesuai dengan hukum syara yang tidak tuntunan pelaksaannya, masuk dalam

kategori puasa Sunah mutlak, dan niatnya adalah puasa mutlak. Dengan demikian,

selama pelaksanaan puasa mutih tersebut tidak mengandung hal-hal yang dilarang

dalam agama, maka puasa tersebut termasuk puasa sunah mutlak.

(* 4 - & } (sax & Ju; j: ; ) ×al 3 : asosiasi Ji, iala : :

-is: :el - as Ju: -ju seis : Jes - ase & :eja u: - Jusi

ssels-s:u : {asal -, -se: asis Je:

“Dalam puasa sunah mutlak (yang tidak terkait dengan puasa wajib dan sunah), cara

niatnya cukup dengan niat yang mutlak (umum), sebagaimana niat pada salat sunah

mutlak. Meskipun letak niatnya sebelum dzuhur, dan tidak boleh setelah dzuhur.

Karena Rasulullah Saw suatu hari berkata pada Aisyah: "Apa ada sarapan pagi?"

Aisyah menjawab: "Tidak ada." Nabi berkata: “Kalau begitu saya puasa." Aisyah

menyebutkan: Suatu hari yang lain Nabi bertanya pada saya: "Apa ada sarapan pagi?

Saya menjawab:"Ada" Nabi berkata:"Kalau begitu saya tidak puasa, meski saya

perkirakan berpuasa." [ASna almathoolib V/281 ]. Wallaahu Alamu Bis showaab.

Sumber: Hasil Bahts Masail LBM NU Surabaya 2009.

oNabila Rizkya Azka >> Maaf Pak UstadZ Klo Puasa Mutih selama 7 hari sebelum

perinakahan itu tujuannya Untuk apa ya ?

oMasaji Antoro >> Konon bila dilakukan puasa mutih sebelum nikah 3 atau 7 hari

sebelum hari H agar tampil beda, fresh, dan ngga ada BB. Hal ini sudah

termasuk ke Ranah keniscayaan yang bersifat adatistiadat ini Ning... "

oZaine Elarifine Yahya >> Tujuannya adalah agar supaya aura dalam diri kamu

menebar. kesiapan batin utk menjalani kehidupan baru dalam rumah tangga lebih

Oke. O

0236. Cicip masakan dikala puasa

PERTANYAAN :

Ani Fah

Assalamu'alaikum. Apa hukumnya mencicipi makanan saat puasa,tapi setelah itu

diludahkan kembali???

JAWABAN :
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Masaji Antoro

Wa'alaikumsalam. Boleh dan tidak makruh bila ada hajat, asal hanya sebatas lidah

dan tidak sampai tertelan.Namun bila tidak ada hajat maka dimakruhkan..

قاله
ذلك

حقهما
في يكره

فال يعلله صغير له
ومن امراءة

او
رجالكان الطباح

اما حاجة له تكن لم ان
الكراهة ومحل

الزيادي

"Dimakruhkan mencicipi makanan (bagi orang yang puasa...) tersebut bila memang

bagi orang yang tidak ada kepentingan sedangkan bagi seorang pemasak makanan

baik laki-laki atau perempuan atau orang yang memiliki anak kecil yang

mengunyahkan makanan buatnya maka tidak dimakruhkan mencicipi makanan buat

mereka seperti apa yang di fatwakan Imam Az-Ziyaadi". (Assyarqowy I/445).

0247. Suntik dan infus saat berpuasa

PERTANYAAN :

Toni Imam Tontowi

Suntik sama infus itu mbatalin puasa ataukah tidak ?

JAWABAN :

Iwan Fathi Fauzan

Ada 5 lubang bagi laki-laki dan 6 bagi perempuan. Jika masuk sesuatu yang kelihatan

(ainiyah) ke dalamnya, maka batal lah puasanya, Yaitu Lubang: 1.Hidung, 2.Telinga,

3.Mulut, 4.Dubur, 5.Kemaluan dan 6.Susu (bagi perempuan). [Kitab Sabilul Muhtadin]

Di kitab tersebut juga disebutkan tiada batal puasanya karena memasukkan jarum

suntik, karena kulit tidak termasuk lubang yang terbuka yang 5 atau 6 ini. Ini mazhab

Imam Syafi'i 'alaihi ridhwanulloh wa ardhoh. Kalau mazhab Imam Maliki ditambah

mata (maka bercelak membatalkan puasa menurut mazhab beliau 'alaihi ridhwanulloh

wa ardhoh). Wallahu a'lam. Mohon dikoreksi. Maaf tidak menyertakan teks kitabnya.

Raden Mas LeyehLeyeh

Adapun hukum suntik bagi orang yang berpuasa, maka boleh jika dalam keadaan

darurat. Namun ulama’ berbeda pendapat dalam masalah suntik membatalkan puasa

atau tidak ?

Pendapat pertama: Membatalkan secara mutlak. Karena sampai ke dalam tubuh.

Pendapat kedua : Tidak membatalkan secara mutlak. Karena sampainya ke dalam

tubuh bukan melalui lubang yang terbuka
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Pendapat ketiga: diperinci sebagai berikut:

1. Jika suntikan tersebut berisi suplemen, sebagai pengganti makanan atau penambah

Vitamin, maka membatalkan puasa. Karena ia membawa makanan yang dibutuhkan

ke dalam tubuh.

2. Jika tidak mengandung suplemen (hanya berisi obat), maka diperinci:

a. Apabila disuntikkan lewat pembuluh darah maka membatalkan puasa.

b. Disuntikkan lewat urat-urat yang tidak berongga maka tidak membatalkan puasa.

274 J° | 1 2)- e:J 3-->3 Jrjual 4-29)

: J'- - 9sa-SG adu Qu- A-Jº Je, Ju : 4-6-1 Jua ,ad -- J-a:

- }ua-J : u,5 - Je Ju-l 3: ), 4-1 * a;-a’ 4: Ji - Je, Ji Q: e,-.

A: - ; Al 2,-.J -°3 u9- J8 Jl ,a 3la: - JE 13 J-Uu :J 4, Al° Lila. Jus Q! Je,J si

3' -uas 9: 4: - A-J J: 2-3 as yuas') Jl :u-l 2u Q! : J.M & : Ji Aula Sl:

Jés es' ul: , 4 - J :u : ujue u: -e 3: ,adi 4° 44 sui Je, ujue -ei

ue-ei & 2, Jé 4; 3: ; Jl.

452 / 3.u-J -l,:J

J: -9: Je e-au gua : Bāla- S: :-au 3: : , ) S- :

1 ->>JJ -les & ua Ja: 4 : J: Aé.

2 : - - - - - J --es & ua Ja: , 4 : J; s.

3. 9s 3 : ,a: : , -is su as-a'Ja: * -sis : --S as-J-a: *J:

Ja: Sè- es-M - 3,4 as-Ja. 9s 31 Ja: ; -se: As-es-J 32,4

Edy Humaidi

Saya copaskan dari Bahtsul Masaail PP Nurul Hudaa/1997/35.Berobat Dalam

Keadaan Puasa :

Saya adalah seorang karyawan rumah sakit Islam di Mojokerto dan sering

menjumpai permasalahan sebagaimana di bawah, khususnya di bulan Ramadlan ini.

Adapun permasalahannya itu sebagai berikut:

1. Bagamana hukumnya orang puasa yang diberi injeksi/suntikan?

2. Bagaimana hukumnya orang yang berpuasa dipasang infus?
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3. Bagaimana hukumnya orang puasa yang diberi obat tetes mata/tetes mata atau

tetes telinga?

Jawaban:

1. Orang yang berpuasa dan disuntik, puasanya tidak batal, sebab obat yang

dimasukan melalui injeksi itu adalah ke dalam daging, dan tidak ke dalam rongga

badan.

Dasar pengambilan Kitab Al Mahali, Hamisy dari Kitab Al Qalyubijuz 2halaman 56.

-j: : , : - - - : ; ; -J- 3u -- asu - :

Andaikata seseorang menyampaikan obat bagi luka betis sampai luka kedalam

daging, atau menancapkan pisau pada betis tersebut sampai ke sumsum, maka hal

itu tidak sampai membatalkan puasanya, daging itu bukan rongga badan.

2. Infus yang diberikan kepada pasien itu ada dua macam, meskipun caranya sama,

yaitu infus untuk memasukan obat dan infus untuk memasukan makanan. Namun

yang jelas, kedua macam infus tersebut dilakukan dengan memasukan jarum

infus ke dalam Saluran darah.

Masalahnya sekarang, apakah saluran darah itu oleh ilmu kedokteran dianggap

rongga seperti usus yang menjadi saluran makanan, maka memasukan jarum injeksi

ke dalam urat nadi tersebut oleh ilmu kedokteran tidak di anggap rongga seperti

usus, maka memasukan jarum injeksi itu tidak di masukan melalui jarum infus

tersebut adalah bahan makanan.

Sebab orang yang di infus dengan bahan makanan, yang terkadang beberapa tube,

dia akan sanggup hidup meskipun berbulan-bulan meskipun tanpa makanan dan

minuman lewat mulutnya. Maka ditinjau dari kandungan hikmah disyariatkan puasa,

memasukan bahan makanan melalui jarum infus dapat membatalkan puasa.

Dasar pengambilan Kitab Al Mahalli, Hamisy dari Kitab Al Qalyubi juz 2halaman 56.

Asies & J-s: ; su : - ; -: 3: 9s.

Dan andaikata seorang menikam dirinya sendiri atau orang lain menikam dirinya

dengan izinnya, kemudian pisaunya sampai pada rongga, maka hal itu membatalkan

puasanya.

3. Memasukan obat tetes ke dalam telinga hukumnya membatalkan puasa.

Memasukkan obat tetes mata tidak membatalkan puasa.
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Dasar pengambilan Kitab Al Fiqhul Manhaji ala Madzahibil Imam Asy Syafi'i halaman

84:

مَفْتـُوْحٍ غَيـْرُ مَنـْفَدٌ ألِ◌َنَّهُ ٍ
ة
ِرَ
فْط

ُ
م

غَيـْرُ الْعَيْنِ وَالْقَطْرَةُفِآ .
مَفْتـُوْحٌ مَنـْفَدٌ ألَنـَّهَا ةٌ,

َ
ر
مُفْطِ األُذُنِ ِنَ

م قَطْرَةُ .فَا

Maka tetesan ke dalam lubang dari telinga adalah membatalkan puasa, karena

telinga itu adalah lubang yang terbuka. Dan tetesan ke dalam mata itu tidak

membatalkan puasa, karena mata itu lubang yang tidak terbuka.

0250. RAHASIA PUASA

Sebagai muslim yang sejati, kedatangan dan kehadiran Ramadhan yang mulia pada

tahun ini merupakan sesuatu yang amat membahagiakan kita. Betapa tidak, dengan

menunaikan ibadah Ramadhan, amat banyak keuntungan yang akan kita peroleh, baik

dalam kehidupan di dunia maupun di akhirat kelak. Disinilah letak pentingnya bagi kita

untuk membuka tabir rahasia puasa sebagai salah satu bagian terpenting dari ibadah

Ramadhan.

Dr. Yusuf Qardhawi dalam kitabnya Al Ibadah Fil Islam mengungkapkan ada lima

rahasia puasa yang bisa kita buka untuk selanjutnya bisa kita rasakan kenikmatannya

dalam ibadah Ramadhan.

1. Menguatkan Jiwa.

Dalam hidup hidup, tak sedikit kita dapati manusia yang didominasi oleh hawa

nafsunya, lalu manusia itu menuruti apapun yang menjadi keinginannya meskipun

keinginan itu merupakan sesuatu yang bathil dan mengganggu serta merugikan orang

lain. Karenanya, di dalam Islam ada perintah untuk memerangi hawa nafsu dalam arti

berusaha untuk bisa mengendalikannya, bukan membunuh nafsu yang membuat kita

tidak mempunyai keinginan terhadap sesuatu yang bersifat duniawi.

Manakala dalam peperangan ini manusia mengalami kekalahan, malapetaka besar

akan terjadi karena manusia yang kalah dalam perang melawan hawa nafsu itu akan

mengalihkan penuhanan dari kepada Allah Swt sebagai Tuhan yang benar kepada

hawa nafsu yang cenderung mengarahkan manusia pada kesesatan. Allah

memerintahkan kita memperhatikan masalah ini dalam firman-Nya yang artinya:

“Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai

Tuhannya dan Allah membiarkannya sesat berdasarkan ilmu-Nya.” (QS 45:23).

Dengan ibadah puasa, maka manusia akan berhasil mengendalikan hawa nafsunya

yang membuat jiwanya menjadi kuat, bahkan dengan demikian, manusia akan

memperoleh derajat yang tinggi seperti layaknya malaikat yang suci dan ini akan

membuatnya mampu mengetuk dan membuka pintu-pintu langit hingga segala
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do’anya dikabulkan oleh Allah Swt, Rasulullah Saw bersabda yang artinya:

“Ada tiga golongan orang yang tidak ditolak do’a mereka: orang yang berpuasa hingga

berbuka, pemimpin yang adil dan do’a orang yang dizalimi (HR. Tirmidzi).

2. Mendidik Kemauan

Puasa mendidik seseorang untuk memiliki kemauan yang sungguh-sungguh dalam

kebaikan, meskipun untuk melaksanakan kebaikan itu terhalang oleh berbagai

kendala. Puasa yang baik akan membuat seseorang terus mempertahankan

keinginannya yang baik, meskipun peluang untuk menyimpang begitu besar.

Karena itu, Rasulullah Saw menyatakan: Puasa itu setengah dari kesabaran. Dalam

kaitan ini, maka puasa akan membuat kekuatan rohani seorang muslim semakin

prima. Kekuatan rohani yang prima akan membuat seseorang tidak akan lupa diri

meskipun telah mencapai keberhasilan atau kenikmatan duniawi yang sangat besar,

dan kekuatan rohani juga akan membuat seorang muslim tidak akan berputus asa

meskipun penderitaan yang dialami sangat sulit.

3. Badan

Disamping kesehatan dan kekuatan rohani, puasa yang baik dan benar juga akan

memberikan pengaruh positif berupa kesehatan jasmani. Hal ini tidak hanya

dinyatakan oleh Rasulullah Saw, tetapi juga sudah dibuktikan oleh para dokter atau

ahli-ahli kesehatan dunia yang membuat kita tidak perlu meragukannya lagi. Mereka

berkesimpulan bahwa pada saat-saat tertentu, perut memang harus diistirahatkan dari

bekerja memproses makanan yang masuk sebagaimana juga mesin harus

diistirahatkan, apalagi di dalam Islam, isi perut kita memang harus dibagi menjadi tiga,

sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk air dan sepertiga untuk udara.

4. Mengenal Nilai Kenikmatan

Dalam hidup ini, sebenarnya sudah begitu banyak kenikmatan yang Allah berikan

kepada manusia, tapi banyak pula manusia yang tidak pandai mensyukurinya. Dapat

satu tidak terasa nikmat karena menginginkan dua, dapat dua tidak terasa nikmat

karena menginginkan tiga dan begitulah seterusnya. Padahal kalau manusia mau

memperhatikan dan merenungi, apa yang diperolehnya sebenarnya sudah sangat

menyenangkan karena begitu banyak orang yang memperoleh sesuatu tidak lebih

banyak atau tidak lebih mudah dari apa yang kita peroleh.

Maka dengan puasa, manusia bukan hanya disuruh memperhatikan dan merenungi

tentang kenikmatan yang sudah diperolehnya, tapi juga disuruh merasakan langsung

betapa besar sebenarnya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Hal ini karena baru

beberapa jam saja kita tidak makan dan minum sudah terasa betul penderitaan yang

kita alami, dan pada saat kita berbuka puasa, terasa betul besarnya nikmat dari Allah
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meskipun hanya berupa sebiji kurma atau seteguk air. Disinilah letak pentingnya

ibadah puasa guna mendidik kita untuk menyadari tinggi nilai kenikmatan yang Allah

berikan agar kita selanjutnya menjadi orang yang pandai bersyukur dan tidak

mengecilkan artikenikmatan dari Allah meskipun dari segi jumlah memang sedikit dan

kecil.

Rasa syukur memang akan membuat nikmat itu bertambah banyak, baik dari segi

jumlah atau paling tidak dari segi rasanya, Allah berfirman yang artinya : “Dan

(ingatlah juga), tatkala Tuhanmu memaklumkan: "Sesungguhnya jika kamu bersyukur,

pasati Kami akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari (nikmat

Ku), maka sesungguhnya azab-Ku sangat pedih (QS 14:7).

5. Mengingat dan Merasakan Penderitaan Orang Lain

Merasakan lapar dan haus juga memberikan pengalaman kepada kita bagaimana

beratnya penderitaan yang dirasakan orang lain. Sebab pengalaman lapar dan haus

yang kita rasakan akan segera berakhir hanya dengan beberapa jam, sementara

penderitaan orang lain entah kapan akan berakhir.

Dari sini, semestinya puasa akan menumbuhkan dan memantapkan rasa solidaritas

kita kepada kaum muslimin lainnya yang mengalami penderitaan yang hingga kini

masih belum teratasi. Oleh karena itu, sebagai simbol dari rasa solidaritas itu,

sebelum Ramadhan berakhir, kita diwajibkan untuk menunaikan zakat agar dengan

demikian setahap demi setahap kita bisa mengatasi persoalan-persoalan umat yang

menderita. Bahkan zakat itu tidak hanya bagi kepentingan orang yang miskin dan

menderita, tapi juga bagi kita yang mengeluarkannya agar dengan demikian, hilang

kekotoran jiwa kita yang berkaitan dengan harta seperti gila harta, kikir dan

sebagainya. Allah berfirman yang artinya : “Ambillah zakat dari sebagian harta

mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan

mendo’alah untuk mereka. Sesungguhnya do’a kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa

bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui (QS 9:103). Hakam

Ahmed ElChudrie

0274. Qodho puasa untuk Mayit alMarhum atau alMarhumah

PERTANYAAN :

Syah Az

Adakah niat khusus meng-qodho puasa yang diperuntukan bagi orang tua kita yang

telah meninggal ?

JAWABAN :
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Masaji Antoro

- -1,4 - 9L es. J& : , : - - - 9ua, J-> - 4& & sual - si -S :

sl,ääl &-J - -aa: J-13 Jua J:-S J:\ia: Ja:>u &- - 4 J3 Aue aue Ju suaâ0>u

->u-S : es su-Ji:

Menurut pendapat yang paling shahih (paling benar) bila seseorang mengakhirkan

qadha puasa ramadhan hingga datangnya ramadhan yang lain (berikutnya) sementara

terdapat kesempatan baginya sebelumnya mengqadhanya, kemudian ia meninggal

maka dikeluarkan dari harta peninggalannya untuk setiap hari puasa yang ditinggalkan

dua Mud, satu mud akibat pengganti puasa yang digadha, satu mud sebab

pengakhiran qadha. Bila walinya berpuasa qadha untuknya maka hanya diwajibkan

satu mud sebab pengakhiran qadha, sedang menurut mudabil ashah (bandingan

pendapat yang paling shahih diatas) : Cukup baginya satu mud. Saluran Mud bentuk

fidyah ini pada fakir miskin bukan golongan yang berhak menerima zakat yang

lainnya. As-Siraajal-WahhaajI/145].

Sedang niatnya : Boleh semisal "NAWAITU SHOUMA GHODIN LI QADHAA-l

SHOWMI ROMADHAANA"........ (nama Orang meninggal yang diqadhai puasanya)

FARDHAN LILLAAHI TA'AALAA.

Boleh juga pake bahasa Indonesia, jawa, madura... silahkan asal pengertiannya

“Berniat puasa untuk sifulan yang telah meninggal"

0277. OBATANTI HAIDH DAN PUASA RAMADHAN

PERTANYAAN :

Ayi Yuniar

1. Demi ingin berpuasa sebulan penuh seorang muslimah mngkonsumsi obat anti

haid. Bagaimana menurut islam yang demkian itu ?

2. Gabriel mencoba meminumkan obat tersebut kepada istrinya agar ia dapat

menggarap sawah sebulan penuh. Bagamanakah Islam menyikapinya ?

JAWABAN :

Masaji Antoro

Dalam dua pertanyaan di atas menurut kalangan Syafi'iyyah diperbolehkan asalkan

tidak menimbulkan bahaya pada dirinya. Berikut uraiannya, sekaligus pendapat

pendapat kalangan madzhab selain Syafiiyyah tentang wanita yang minum obat

pencegah datangnya haid.
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--is: asal Ju-5: 42- kusi sse :

"Dalam Fatawa Al Qammaath (Syeikh Muhammd ibn al Husein al Qammaath) di

simpulkan diperbolehkannya menggunakan obat untuk mencegah datangnya

haid." (Ghayatut Talkhis: 196). Sumber kitab : Ghooyah at-Talkhish al-Murood 247/

halaman 196, maktabah syamilah (Fiqh Syafi'iyyah).

1.4 a :

luas sie & ga: S; 2: - S di :ue awal : sae; ; ; :- 2:J asa: Si ai

s a:,:1 : 12 : 4 : -3:4. 2 at 6: : 6: 3 -ā. : . . - 2 : .t-á: . . . . 1 : 3 . . . A-1 .

S : Jè 542) : gai: ;4 : 4 suku &3 : : Ja:J & &la: :33 -l: : ? ->

% 2 : 12 a1. 4, 2 , i. : : , 2 za 3'. 2 : It: ... 2 : f.2: zs a si , . . . . . . . . .i :ís it : .

:1; :-ali ke lase-J SS :-2 : ul Qus 1314: J: ; 4.a: : 3i 5;.0 :

"Kalangan Malikiyyah berpendapat:

Haid adalah darah yang yang keluar dari alat kelamin wanita pada usia yang ia bisa

hamil menurut kebiasaan umum. Bila wanita menjalani puasa akibat obat yang

mencegah haid hadir dalam masanya, menurut pendapat yang zhahir masa-masa

tidak dikatakan haid dan tidak menghabiskan masa iddahnya, berbeda saat ia

menjalani haid dan meminum obat untuk menghentikan haidnya diselain waktu

kebiasaannya, maka ia dinyatakan suci namun iddahnya dapat terputus karena

sesungguhnya tidak boleh bagi seorang wanita mencegah atau mempercepat

keluarnya darah haid bila membahayakan kesehatannya karena menjaga kesehatan

wajib hukumnya." (al-Fiqhu 'ala Madzahibil 'Arba'ah, 1/103). Sumber kitab: Al Fiqh

'alaa Madzaahib al-Arba'ah I/103, maktabah syamilah (Fiqh Muqaarin). Sumber link

http://islamport.Com/W/fgh/Web/2793/102.htm(1/103)

u-4 SS : 95y 4: uss : ; a & J-isia:: ass -, sizi : di du-i 32

Si: :: -- u: - u: 82 - 1 J>: Siau ua: J# 3

3: 9s dua ase: ;- 2, 4 & SiS, . 2: J;.a. “u as -2:

: J: - ; as - 8 ul : 4:: --s: as - : 3:
- A

**

&a: gla: : :9 J- S3 : 544 ° : 9° 2u : - ; Jyu St. Juli 22 A:

54. : Ja: : a-hegi :u J; as : - 3 di :-ji -2 Ass

C 2013 www.piss-ktb.com



856 PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB

(1) ->us. 366 / 1 Ju-Ji ->l, 168 . 167 / 1 :-J :u- : 202 / 1 :uu : :u

218 / 1 eu:

Hukum umum

Keluar dan hilangnya haid akibat obat. Kalangan Hanabilah menjelaskan :

Diperkenankan bagi wanita meminum obat yang diperbolehkan syara' untuk memutus

datangnya haid bila aman dari bahaya, itupun bila seijin suami karena suami punya

hak anak atas dirinya, Imam malik memakruhkannya bila menimbulkan bahaya dalam

raganya seperti diperkenankan baginya meminum obat yang diperbolehkan syara

untuk mendapatkan masa haidnya hanya saja bila bertujuan yang diharamkan syara

seperti agar tidak berpuasa dibulan ramadhan maka tidak diperkenankan.

Wanita yang meminum obat kemudian hilang haidnya maka dihukumi wanita suci,

namun wanita yang meminum obat agar mendapatkan haidnya sebelum masanya tiba

maka darah yang keluar menurut kalangan malikiyyah bukanlah darah haid dan dia

tetap dikatakan suci dan tidak habis iddahnya dan tidak halal untuk dinikahi, baginya

tetap wajib sholat dan puasa karena kemungkinannya bukan darah haid, boleh

menggadha puasanya bukan shalatnya karena kemungkinan yang keluar darah haid.

Kalangan Hanafiyyah menjelaskan : Wanita yang meminum obat kemudian keluar

darah haid pada masa-masanya, yang keluar adalah darah haid dan menghabiskan

masa iddahnya." (Haasyiyah Ibn Aabidin I/202, Haasyiyah ad-Daasuqi I/167-168.

Mawaahib al-jaliil I/366, Kasysyaaf alQanaa I/218). al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al

Kuwaitiyah, 18/327]. Sumber kitab: Al Mausuu'ah al-Fiqhiyyah al Kuwaitiyyah

XVIII/327, maktabah Syamilah (Fiqh Muqaarin). Sumber link: http://islamport.com/d/2/

fqh/1/35/820.html (19/357).

Catatan:

Berikut tabir Kitab Kasysyaaful Qanaa selengkapnya:

(si (: & S : -ui Je) : Jié (wa yang & G-I : - as - : :

: - ; 2) -- sei - as a: ju- si u, J.Agei) ji : -4 &

>3.ais)id J-j & gi-bu- : sa: : e: 4u (*

( : :u s!>> -, Jr, se-J Jé (b: 54, ) Jae J &ai -u sls &, J: si (Ales

&use.J

"Diperbolehkan meminum obat yang diperbolehkan syara untuk memutus datangnya

haid bila aman dari bahaya atas dasar nash] sebagaimana masalah 'azl. IQadhi Ibnu

Muflih berkata tidak diperbolehkan kecuali dengan sejin suami sebab suami memiliki
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hak atas mendapatkan keturunan serta perbuatan suami akan hal itu] yakni

meminumkan obat yang diperbolehkan syara pada istri untuk memutus haid (tanpa

sepengetahuan istrinya pantas dinilai haram) diungkapkan dalam kitab Furu',

ditegaskan pula dalam kitab al-Muntaha sebab perbuatan itu melanggar hak istrinya

untuk mendapatkan keturunan yang dikehendakinya

[Sebagaimana hal itu] yakni sebagaimana meminumkan pada istri obat yang

diperbolehkan syara' untuk memutus haid boleh juga meminum air kapur] Dijelaskan

dalam kitab al-Muntaha bahwa bagi suami boleh meminum air yang diperbolehkan

syara' untuk menolak keinginan persetubuhan." (Kasysyaful Qana, 1/218). Sumber

kitab : Kasysyaaful Qanaa karya Syeikh Manshuur ibn Yunuus al Bahuuti juz ||

halaman 96, maktabah syamilah (Fiqh Hanabilah). Sumber link: http://

WWWislamweb.net/newlibrary/display book.php?flag=1&bk_no=16&ID=444. Wallaahu

Alamu bishshawaab.

8.14 0292. Berpuasa namun berjunub

PERTANYAAN :

Mulyadi Sholeh

Ada sepasang suami istri melakukan hubungan intim di malam romadhon sehingga

dia ketiduran dan ketika terbangun sudah masuk waktu subuh.Bagaimanakah hukum

puasanya ?

JAWABAN :

Hafa Zubair

Puasanya sah. sebab syaratnya berpuasa tidak ada ketentuan harus suci dari dua

hadatS.

Masaji Antoro

PUASANYA SAH

22 - : 4u al-si : : (1) -J -- - - as - - -

2) s.a.: J-: : :9- : & u, :e 96 Sisi-s : 40 - 4 J; ) .

(1) 153 - 152 / 1 Jus: Al;- 189-188/1 -as.Jl, 109/3 : Jl. 38/1 : Jl.

(2) u: - 9se - - 4 - 4 J- - ué - al - 9 : --
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8.15

الفتح
) البخاري أخرجه يصوم"

ثم
يغتسل

ثم 153احتالم
/ 4

السلفية
ط -

).

Berpuasa hukumnya SAH bagi orang junub seperti orang yang memasuki shubuh

sebelum ia menjalani mandi besar karena Aisyah dan Ummu Salamah Radhiyallahu

‘anhuma berkata: “Sesungguhnya Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam memasuki waktu

subuh dalam keadaan junub karena jima’ dengan isterinya, kemudian ia mandi dan

berpuasa” (Hadits Riwayat Bukhari 4/153). ALBADAA-I’ I/38, ALMUGHNI III/109,

ALMUHADDZAB I/188-189, JAWAAHIR AL-IKLIIL I/152-153. [ ALMAUSUU’AH

ALFIQHIYYAHXVI/55].

0296. Manfaat puasa bagi kesehatan

Puasa, selain kewajiban bagi umat Islam, juga dari sisi ilmu kedokteran, berpuasa

ternyata bisa memberikan sejumlah manfaat kesehatan bagi tubuh. Menurut dr Siti

Setiati SpPD, spesialis penyakit dalam dari Divisi Geriatri Departemen Ilmu Penyakit

Dalam, Fakultas Kedokteran Universitas Indoenesia (FKUI), dengan berpuasa, jumlah

kalori makanan yang kita konsumsi biasanya akan berkurang. "Pembatasan jumlah

kalori makanan adalah salah satu cara yang telah terbukti dapat memperlambat

penuaan. Serta mencegah penyakit yang sering timbul pada usia lanjut dan kanker,"

kata siti Setiati, Rabu (27/7/2011) lalu, di Jakarta.

Saat berpuasa, umumnya akan terjadi pengurangan jumlah kalori yang diasup hingga

10-40 persen dari kebutuhan sehari-hari. Hasil penelitian pada binatang menunjukkan,

dengan mengurangi jumlah kalori ternyata dapat memperpanjang usia harapan hidup,

menurunkan risiko kanker, mencegah berkembangnya penyakit seperti diabetes dan

ginjal. "Penelitian pada manusia juga sudah ada. Dan hasilnya, komposisi lemak tubuh

berkurang, tekanan darah membaik, kolesterol turun, risiko diabetes berkurang, dan

dapat memperlambat proses penuaan," katanya.

Siti mengatakan, berbagai penelitian dan literatur memang telah membuktikan

manfaat puasa bagi kesehatan. Tetapi, seseorang tentu tidak akan langsung

merasakan khasiatnya jika hanya puasa sebulan saja. "Ini tentu bukan puasa yang

hanya dilakukan satu bulan saja. Tetapi harus terus menerus dilakukan dalam bulan

bulan berikutnya," jelasnya. Manfaat restriksi (pembatasan) kalori, lanjut Siti, juga

berpengaruh pada kesehatan jantung. Pembatasan kalori, dipercaya dapat memompa

jantung menjadi lebih kuat dan membuat seseorang tidak mudah lelah setelah

melakukan aktivitas atau olahraga. [TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA ].
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8.16 0300. PUASA : Waktu Imsak Sebelum Adzan Shubuh

PERTANYAAN :

IzZa Anisatul Husna

Assalamu 'alaikum ada sebagian yang mengatakan jam 3 itu belum masuk waktu

sahur dan mencantumkan waktu imsak itu bid'ah ?

JAWABAN :

Mbah Jenggot II

Waktu sahur sepanjang malam sebelum masuk waktu subuh dan mengenai waktu

imsak demikian ini uraiannya...

WAKTU IMSAKTIDAKLAH SESAT (Menolak Fatwa Sesat Ulama Salafy)

oleh Aqil Fikri pada 28 Juli 2011 jam 22:01

MUKADDIMAH

Dalam beberapa tahun ini muncul fatwa dari Ulama Wahaby yang menfatwakan

tentang terlarangnya dan sesatnya jadwal waktu Imsakiyah yang muncul pada bulan

Ramadhan, fatwa ini menurut pandangan para wahaby disebabkan ada beberapa hal

yaitu waktu imsak adalah bid’ah dan tidak ada pada zaman nabi, waktu imsak di

asumsikan wahaby sebagai awal waktu berpuasa padahal mengakhirkan waktu sahur

adalah sunnah dan utama, waktu imsak termasuk dalam kategori membuat syareat

baru dan kalaupun ada tentu nabi telah melakukannya. Beberapa alas an tersebut

begitu mengemuka di permukaan dan difatwakan untuk mensesatkan jadwal waktu

imsakiyah yang berkembang di masyarakat, utamanya di daerah muslim Sunni.

PERSPEKTIF IMSAK MENURUT ILMU FALAK

Waktu imsak adalah waktu tertentu sebelum shubuh, saat kapan biasanya seseorang

mulai berpuasa[1]. Mengenai watu imsak ada yang berpendapat 15 menit[2],10 menit

[3], dan ada yang menggunakan 18 menit dan 20 menit sebelum fajar shodiq yang

merupakan awal waktu shubuh dan juga awal berpuasa[4]. Dalam hal ini para ahli

astronomi berbeda pendapat mengenai irtifa’ (ketinggian matahari) fajar shadiq yang

pada waktu itu dibawah ufuq (horizon) ada yang berpendapat-18,-19,dan -20[5].

Fenomena ini dalam astronomi disebut dengan Twilight, fenomena ini muncul dibawah

horizon sampai matahari terbit pada pagi hari atau setelah matahari terbenam pada

sore hari[6]. Pada waktu itu cahaya kemerahan dilangit sebelah timur sebelum

matahari terbit, yaitu saat matahari menuju terbit pada posisi jarak zenith 108 derajad

dibawah ufuq sebelah timur[7]. Dalam Explanatory Supplemen to The Astronomical
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Almanac dijelaskan” this is caused by the scattering of sunlight from upper layer of the

earth atmosphere. It begins at sunset (ends at sunrise) and is conventionally taken to

end (or begin) when the center of the sun reaches an altitude of-18”.[8]

Fajar sendiri dibagi menurut ahli astronomi dapat dibagi menjadi dua, yaitu fajar waktu

pagi dan fajar waktu senja hari, secara fiqhi fajar dibagi menjadi dua juga yaitu fajar

shodiq dan fajar kadzib, dalam hal ini K. Maisur mengatakan

قبل ظلمة.وذالك ويعتقبه
يذهب

ثمّ
مستطيال يطلع فإنه الكاذب بخالف السماء.

ينواحى معترضا ضوؤه
المنتشر

وهو

[9الصادق[

Dalam ranah fiqih fajar dapat dibagi atas dua macam yaitu fajar shadiq dan fajar

kadzib, fajar kadzib adalah fenomena cahaya kemerahan yang tampak dalam

beberapa saat kemudian menghilang sebelum fajar shadiq, dalam dunia ilmu

astronomi sering disebut Twilight False atau Zodiacal light, Fajar kadzib terjadi akibat

hamburan cahaya matahari oleh debu-debu antar planet di ekliptika,sedangkan fajar

shadiq adalah fenomena astronomical twilight yang muncul setelah fajar kadzib. Para

Ahli Fiqih memberi gambaran bahwa fenomena fajar shadiq ketika mega putih

(biyadh) dari horizon telah tampak dari arah timur, hal tersebut telah dijelaskan dalam

surat Al-Baqoroh ayat 187 dimana waktu melakukan puasa adalah ketika terbitnya

fajar (fajar shadiq) sampai tenggelamnya matahari.[10]

WAKTU IMSAK DALAM PERDEBATAN

Dalam pemaparan diatas waktu imsak adalah suatu waktu sebelum waktu shubuh

dimana juga menjadi awal untuk menjalankan ibadah Puasa, dari gambaran ini

sungguh salah apabila diyakini bahwa awal berpuasa dimulai pada waktu imsak ini

dan ini kemudian yang disalah persepsikan oleh ulama-ulama salafy, penggunaan

waktu imsak ternyata berkaitan dengan kehati-hatian (ikhtiyat) dalam menjalankan

awal ibadah puasa, dalam menyikapi fatwa sesat dari salafy setidaknya ada beberapa

hal yang bias kita fahami, antara lain:

Pertama, masalah auqot terkait dengan masalah fenomena alam untuk itu kita harus

memahami bahwa masalah auqot berkaitan dengan Sunnatulloh, Sunnatullah

mengatur dan berlaku untuk alam semesta (makro kosmos) dan alam manusia (mikro

kosmos), hukum ini tidak diwahyukan, tetapi dihamparkan dalam bentangan realitas

alam semesta dan alam manusia, yang semuanya tunduk patuh kepadanya dengan

sukarela maupun terpaksa, hukum ini berlaku obyektif, pasti dan tetap, diperoleh

melalui observasi dan lahirlah science dengan berbagai disiplin ilmu yang

melingkupinya, berbeda dengan Dienullah yang khusus mengatur alam manusia yaitu

tentang bagaimana harus berprilaku terhadap penciptanya,dirinya sendiri, dan

lingkungannya, hukumnya bersifat subyektif, tidak pasti, tidak tetap, hukum ini

diwahyukan dan terangkum di dalam Alqur’an dan Hadist, pengetahuannya di peroleh
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dari telaah kita terhadap teks-teks wahyu, maka lahirlah ilmu fiqih, tafsir, hadits, dll,

derajad kebenarannya seberapa akurat ia didukung oleh dalil-dalil naqli yang sifatnya

legal formal, ayat-ayat yang berkiatan dengan fajar nampak jelas merupakan bagian

dari ayat-ayat kauniyah dan akan dapat difahami dari Sunnatullah.

Kedua, waktu imsak merupakan bagian dari ikhiyat, artinya waktu imsak diperlukan

dalam rangka untuk menjauhkan kita dari kesalahan untuk makan dan minum,

maksudnya supaya kita hati-hati dan tidak makan dan minum ketika waktu puasa telah

tiba[11]. Hal ini sangat jelas bahwa dalam waktu imsak bukanlah awal melaksanakan

puasa dan dugaan serta tuduhan dari salafy salah besar, ihtiyat sangat penting sekali

dalam menjalankan ibadah kita, Syekh Ali al-Shobuni mengisyaratkan hal tersebut

dengan sebuah qoidah :

اإلحتياط[ فيها ينبغي العبادة 12أمور ]

Akhirnya dari pemaparan tersebut, maka waktu Imsak yang banyak beredar bukanlah

suatu bid’ah yang sesat tetapi bagian dari bid’ah hasanah dalam rangka memudahkan

kita dalam menjalankan ibadah Puasa.

---------------------------------------------------------

[1] Nur Ahmad Shadiq bin Saryani, Abu Saiful Mujab, Nur al-Anwar min Muntaha al

Aqwal, Madrasah Tasywiq al-Thullab al-Salafiyah, Kudus, 1407H/1986M, hal 66

[2] ……..opcit, hal 66

[3]Sjamsul Arifin,Drs.H, Ilmu Falak, STAIN PONOROGO, Ponorogo, 1997M. hal 56

[4] Al Istanbuly, Sa’id bin Husaein Hamly, Kitab Mawaqit al-Sholat, Hakikat Kitabevi,

Istanbul, 1988 M, hal 33

[5]……..opcit, hal 33.

[6] Azhari, Susiknan, Ensiklopedia Hisab Rukyat, Pustaka Pelajar, Jogjakarta, 2005,

hal 156.

[7]…….opcit, hal 53

[8] Yallop, B.D, Astronomical Phenomena, Explanatory Supplemen to The

Astronomical Almanac, University Science, California, 1992, hal 492

[9]Al-Tursidi, Maisur,K, Al-Hawashil, PP. Mahir al-Riyadh, Kediri, tt, hal 50

[10] Sabiq, Sayyid, al-Syekh, Fiqh al-Sunnah, Dar el-Fikr,Beirut, 1403H/1983M, hal

369

[11] Al Istanbuly, Sa’id bin Husaein Hamly, Kitab Mawaqit al-Sholat, Hakikat Kitabevi,

Istanbul, 1988 M, hal 33

[12]Al-Shobuny, Mohammad Ali, Al-Syekh, Rawai’ al-Bayan Tafsir ayat al-Ahkam min

al-Qur’an, jilid 2, Darel-Fikr, Beirut,tt,, hal 205

© 2013 www.piss-ktb.com



862 PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB

8.17 0320. SUNTIK DAN BERPUASA

PERTANYAAN :

Dien Saepudin

& 4 - &le&

Mohon di cerahkan soal "Qoul mu'tamad" mengenai pengobatan dengan cara disuntik

ketika puasa itu apakah membatalkan atau tidak ?

JAWABAN :

Mbah Jenggot ll

Ajis: 4. 4-): 89. &les

Hukum suntik bagi orang yang berpuasa, maka boleh jika dalam keadaan darurat.

Namun ulama berbeda pendapat dalam masalah suntik membatalkan puasa atau

tidak ?

Pendapat pertama: Membatalkan secara mutlak. Karena sampai ke dalam tubuh.

Pendapat kedua : Tidak membatalkan secara mutlak. Karena sampainya ke dalam

tubuh bukan melalui lubang yang terbuka

Pendapat ketiga: diperinci sebagai berikut:

1. Jika suntikan tersebut berisi suplemen, sebagai pengganti makanan atau

penambah vitamin, maka membatalkan puasa. Karena ia membawa makanan

yang dibutuhkan ke dalam tubuh.

2. Jika tidak mengandung suplemen (hanya berisi obat), maka diperinci:

a. Apabila disuntikkan lewat pembuluh darah maka membatalkan puasa.

b. Disuntikkan lewat urat-urat yang tidak berongga maka tidak

membatalkan puasa.

274 J° | 1 2)- e:J 3-->3 Jrjual 4-29)

: J'- - 9sa-SG adu Qu- A-Jº Je, Ju : 4-6-1 Jua ,ad -- J-a:

- }ua-J : u,5 - Je Ju-l 3: ), 4-1 * a;-a’ 4: Ji - Je, Ji Q: e,-.

A: - ; Al 2,-.J -°3 u9- J8 Jl ,a 3la: - JE 13 J-Uu :J 4, Al° Lila. Jus Q! Je,J si

3' -uas 9: 4: - A-J J: 2-3 as yuas') Jl :u-l 2u Q! : J.M & : Ji Aula Sl:
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8.18

Jés ex) ul: ,a 4 j: A- : ujue wi -e 3 ,adi 4° 44 sui Je, ujue -ei

ue-ei & 2, Je 4s 3: ; Jl.

452 / 3.u-J -1,4,:

J: ->: le as-au dua sal- GS: :-au 3: : , ) •S- :

1 ->>J.J -les & ua Ja: , : J; :.

2 : - - - - - J -es & ua Ja: : , : J; 's.

3. Je 3 : ,a: : , -\s 3l; as-a) Ja: * -\s 3 : --S 3°3 - J-a: *J:

Ja: SMé - 4:32-J J: &3,-) Ja: - J-aal J- Jus 1513 Ja: : -3>,:S Jas-ès-J &3,-)

Sumber http://www.forsansalaf.com/2010/meninggalkan-puasa-karena-suntik/

0332. PUASA : Menelan ludah sewaktu berpuasa

PERTANYAAN :

Sulton AsSammady

Mohon penjelasan yang sejelas-jelasnya apakah menelan air ludah membatalkan

puasa ? saya bukafathul mu'in tapi saya masih bingung penjelasan di kitab tersebut.

JAWABAN :

Abdullah Afif

Tabirnya Fat-hul Mu'in sbb :

•al &- as jux ala Jalu si - - AU 3: ,a: S

laa yufthiru biroiqin thoohirin Shirfin ai khoolishin ibtala'ahuu min ma'danihi Wahuwa

jami'ul fami

Poso ora batal sbab ngeleg idu kang suci tur murni kang ngeleg saking sumbere idu

yoiku sekabehane ruangan cangkem.

Namun jika air ludah tersebut sengaja dikumpulkan dalam mulut sehingga menjadi

banyak lalu ditelan, maka ada dua pendapat. Ada yang mengatakan tidak

membatalkan puasa, dan ada pula yang mengatakan membatalkan puasa. Berikut

tabir dari Kitab Al-MuhadZdzab :
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8.19

S - - 3,-S & v & S : --e Ja: : - ; 9: * sal: ,:u9 - & 99

v -ae 4. * J-es & Jae S : gul: , alal Ju-i : v & Sl v - 44 --

WA IN JAMAA FI| FAMIHI| RA|QAN KATSIIRAN FA |BTALA'AHUU FAFIlH|

WAJHAANI AHADUHUMAA: YABTHULU SHAUMUHUU. WATSTSAANII: LAA

YABTHULU

Jika seseorang (yang berpuasa) mengumpulkan air ludah yang banyak dalam

mulutnya lalu menelannya, maka ada dua pendapat:

Pertama: Batal puasanya

Kedua: Tidak batal.

Imam Nawawi dalam Syarahnya mengomentari sbb:

9: ,a: - alau -a : ul: , : 4.9s : Ju-a: : : &, &: ; ,a: ) : --ei

J.D

ASHAHHUHUMAA LAA YUFTHIRU, WA LAU |JTAMAA RAIQUN KATSIIRUN

BIGHAIR| QASHDIN B| AN KATSURA KALAAMUHUU AU GHAIR| DZAALIKA

BIGHAIR| QASHDIN FA |BTALA'AHUU LAM YUFTHIRBILAA KHILAAFIN

Pendapat yang ashah (paling shahih) tidak membatalkan puasa. Jika ludah banyak

terkumpul tanpa disengaja, misalnya banyak berbicara atau yang lainnya dengan

tanpa sengaja kemudian menelannya maka tidak membatalkan puasa tanpa ada

perbedaan. [ Sumber : Al Majmuu', Syarah al Muhadzdzab juz VI halaman 327 ].

Wallaahu A'lam.

0421. HUKUM PUASA PATI GENI DAN TIRAKAT

PERTANYAAN

1. Puasa mutih, Puasa ngrowot, Puasa patigeni, boleh apa tidak??

2. Apakah tidak termasuk Wishol yang dilarang?

JAWABAN

1. Setiap puasa yang dilakukan sesuai dengan hukum syara yang tidak

tuntunan pelaksaannya, masuk dalam kategori puasa Sunah mutlak,

dan niatnya adalah puasa mutlak. Dengan demikian, selama

pelaksanaan puasa patigeni tidak mengandung hal-hal yang dilarang

dalam agama, maka puasa tersebut termasuk puasa sunah mutlak.
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(* 4 - & } (sax & Ju; ; ; ) ×al 3 : u: Guaji Jil ia : :

-is: :el - as Ju; -ju seis : Jes - ase & :eja u: - Jusi

ssels-s:u : {asal -, -se: asis Je:

“Dalam puasa sunah mutlak (yang tidak terkait dengan puasa wajib dan sunah), cara

niatnya cukup dengan niat yang mutlak (umum), sebagaimana niat pada salat sunah

mutlak. Meskipun letak niatnya sebelum dzuhur, dan tidak boleh setelah dzuhur.

Karena Rasulullah Saw suatu hari berkata pada Aisyah: "Apa ada sarapan pagi?"

Aisyah menjawab: "Tidak ada." Nabi berkata: “Kalau begitu saya puasa." Aisyah

menyebutkan: Suatu hari yang lain Nabi bertanya pada saya: "Apa ada sarapan pagi?

Saya menjawab:"Ada" Nabi berkata:"Kalau begitu saya tidak puasa, meski saya

perkirakan berpuasa."

2. Puasa patigeni (puasa 24 jam) tidak termasuk puasa Wishal yang

dilarang oleh Rasullah Saw. karena puasa Wishal yang dilarang adalah

berpuasa selama 2 hari (48 jam).

359-357 e / 6 :) - -J)

JJ-s. J-els & 2, se -; "J: - - 4 - - - - - - - Ge:

ss," - 3- - - - A:- 2 Ju 4 J- J-l; ué gé -

syu-J

Ju S:u S3 su S u: J.J J J9u: S: Leua er: as-a: Ji Aie Je-J Jue3) :-: uu-ei Ju:

e-3 Jue: J-l° 2, 3 :-e >s-ai - J J59 - Q! 453 Sues - -- 3 ,- u: Jsi

s}, -- se-J -ue J Jl: -, si Jsu Jue, J: --- S3 J:u S Ji Jues) •u : -

& J;-a- S 3>: Juli -ues - -ue: J:J: ra: :J: ->J aul - al 3 eul:

u:u-2/

“Rasul bersabda: Janganlah kalian melakukan puasa Wishal. Barangsiapa diantara

kalian ingin melakukan Wishal, maka lakukanlah hingga waktu Sahur (sehari semalam)

. Para sahabat bertanya: Anda juga melakukan Wishal, wahai Rasul? Rasul menjawab:

Saya tidak sama dengan kalian. Di saat malam, ada yang memberi makan dan minum

kepada saya." (HR Bukhari)

Para ulama madzhab Syafii menjelaskan bahwa hakikat puasa Wishal yang dilarang

adalah puasa dua hari atau lebih tanpa mengkonsumsi makanan dan minuman. Jika

seseorang mengkonsumsi makanan atau minuman sedikit saja, maka tidak disebut

Wishal. Diantara ulama yang menjelaskan bentuk puasa Wishal seperti definisi ini

adalah Al Mawardi, Salim Al Razi, Qadhi Abu Thayyib, Imam Haramain dan lain lain.

14 -2 :, Su
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a;-a: Ju y94-J 9: : ?-J J 9,->> 4. J&U 94 J a;-al J Jue3) J. J.ew s" -->

- :) -a: Je N Jue3) Jaé 3': Jus, Ju ...Jú Jl J'. yle)\! ...e asala. J;u : J* Asú J: 9:

Al-el: :) : us : • 4 .

“Diantara perbuatan maksiat tubuh adalah puasa Wishal meskipun untuk puasa Sunah.

Sebab Rasulullah melarang jenis puasa seperti ini. Sebagaimana diterangkan oleh

Imam Nawawi dalam kitab Majmu’nya, puasa Wishal adalah puasa selama dua hari

atau lebih tanpa mengkonsumsi makanan secara sengaja dan tanpa udzur.... Imam

Ruyani mengatakan bahwa bila seseorang melakukan puasa Wishal tanpa bertujuan

mendekatkan diri kepada Allah, maka dia tidak berdosa (boleh).".

Mbah Jenggot

Menggabung niat beberapa puasa sunnah seperti puasa Arofah dan puasa senin/

kamis adalah boleh dan dinyatakan mendapatkan pahala keduanya. Sebagaimana

dikemukakan oleh Imam Al-Kurdi. Bahkan menurut Imam Al-Barizi puasa Sunnah

seperti hari 'Asyuro, jika diniati puasa lain seperti qadha ramadhan tanpa meniatkan

pauasa Asyura tetap mendapatkan pahala keduanya. Adapun puasa 6 hari bulan

syawal jika digabung dengan qadha ramadhan, maka menurut imam Romli

mendapatkan pahala keduanya. Sedangkan menurut Abu Makhromah tidak

mendapatkan pahala keduanya bahkan tidak sah.

252 e /2 :)- -jual jual)

(J83 Jal Je Je,4 Gral lel:u :-l: : ?-ilis 3 as ase.J ; -s-a. (Jal 4:

* 3>-Ji Q's Jal 9 Je,4 : - al: -- 9 Je,4 J: ;-l: :ua ua J: Ji -u.J

4: Jal 9 Je,4 - el,:u :- -5 si ua 4: 4: : el: ) Je,4 sa:

J: : 3, S si Aila : Jal a;-al 4-2 :u :u°3 : 43° 4-3-2 si-Jâl si :-a:

- : 9: JE : - Jal aul, sb:ues &,es -J; G’S ex-as - us; 3: 9 : -

*, es as-e : , : -a: Gl- (sila : 45°) ua 94 si au9 , : - su-S as-a:

J-3.4ála : -°3.J. Jal es-e 4-2 -sel si (-1 ° 9-se us 4:) a;-a' -: :J: Ji 9.

es-e sual eu'N es al-Ja, Ju-Ji: :- -a-J - - -S : -a, v s>,SJ

>> sua & ave 3 du syu' : : , -) : 25 : --a-w, 4 s: ; J. .e4 ->ra

Aā-) aX53 ol J->J ex &, & Jul, a: 3: ; V U3 J. Ji Q,: : ) 3 4x 3: 9.a

:J au) : ex-al Ji - Jl 4 : - La (:J -J - - 4:) • Us >>,-Jé

• :-Jé è ë es-e 2: -ad Ji- uji :ul s>,SJ jue & 4>} u5 -J: silu 23-ai.

A: vs si (ex u: *,a: :4:) -!>la' -12, 3, 4&s ue -ual lai. S1 S-a- uai la) s:

si (u, J-a- 9 J; ) - 23-J au'): Jal au'll Jis: , -? b:us - -19, 21- ue é

si (-ui rasi J: :4:) -ils, si (s: Ql: 43°3) -ils, si (ex 4:) $us sua &
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si (ºa, ºsº) º 3 suaº, º,e ex-e s; os ºrº -sb, sl ( e oliº;º) º al -3) e

real s; 3 us ºjº) cº; ai - e, al cea e ºrº e º sº sº, º è zoº S - Lº S

Jia. Sº - 3,i e le º, Ja e Us oè sl (-3.

206 e / 1 z) - -ussi - è)

(-: al sub sbº º, 5 -, ex-all è º erº iº a -lº è Jº Leº si (-º

al -la- ºrº º s; 3 J e ºra i sºli e S è e: all ou -, º al -2,5 Jº -

ué è e: e -3-3 º 3-aiºlº º e-sl -5

114-113 Le ca- ,- e

(suas & sl, º e- J; a- e le e-S - , e «Jia e - sb» - sº (e di -

» e) - J. sbsae: ºre e ºrº usº º ºs) -lº J-el J;-a- - calz, e es o ae)

J; è olae sas ois - e se ºra - e ºra - ol, e,º e cºsa il -; J-e Jº-a-.

º e- si se, -º si oca, asl e, – ea 3-: iº sº e – sua ass

e; e -e e le ºre si sa, J e-, ea ss 3 us - sº lº sº -: J, a- e º sess

tia ouao suas le e- -Il.

153 e 1a ed ul,il

ºd J-è e (a - e iº - sº) : Jyº - S-i- Jº-a-S si (Jail - º, aiºli e JS) : 0,3

º, se lº scºree lº sº eS- º sº è! SS-al ce z2, l' eS- e ºvell J-º - sº º! - 3s

ºss 3 º 3 sua ex e º s; ºlº,º º e, al te: e,º se º,i -; º ai

Ni'mah Masykurotun

Untuk puasa menaun seperti dalailatau quran

1415 - e 3 gºal º sº iº -3 - º se 3; i ce i 4 3 sº iº, i

se lº sº - e iº sº - e Jesi - e º - i ce - al 3° - al

crº-e»

(assunan as shoghir il baihaqi)

eve e Jº -: gº º le SS " - egº 3 ore e se - o irº e º ss 'º e 3-" ;

isti º e- ases as gº gº e iº sº

(fathul Wahab, juz 1, 145, bab puasa Sunah)

a 2 . º . . . s 1 ? e, a 42 o 9 - , 8 o 2 4 -

(9 e º case e o rº: se iº sº) º 3- G
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hasiyah jama'ala syarhil manhaj, juz 2, 351, bab puasa sunah

: 2, ti: >i 12 ai 1 - *t . . . . . . . . . . . :2 : t . . . . •4 2 . • 2 : -

(34) :Jé ---3 : AU 12 - GS (3- -3° 3i &, & J.: 9 : - ; ,ss) & 3-G

lášs: le -i: Aulau

hasiyah bujairomi 'ala syarhil manhaj, juz 2,89, bab puasa Sunah

PUASA Menaun Hukumnya Sunah Jika tidak membahayakan tubuh atau menjadikan

terlupakannya hak2 Alloh spt kewajiban shalat, menuntut ilmu, dll

8.20 0462. PUASA : Yang Boleh Meninggalkan Puasa Secara Syari'ah

Dalam keadaan tertentu, Syariah membolehkan seseorang tidak berpuasa. Hal ini

adalah bentuk keringanan yang Allah berikan kepada umat Muhammad SAW. Bila

salah satu dari keadaan tertentu itu terjadi, maka bolehlah seseorang meninggalkan

kewajiban puasa.

1. Safar (perjalanan)

Seorang yang sedang dalam perjalanan, dibolehkan untuk tidak berpuasa. Keringanan

ini didasari oleh Firman Allah SWT;

Dan siapa yang dalam keadaan sakit atau dalam perjalanan maka menggantinya di

hari lain (QS Al-Baqarah: 85)

Sedangkan batasan jarak minimal untuk safar yang dibolehkan berbuka adalah jarak

dibolehkannya qashar dalam shalat, yaitu 47 mil atau 89 km. Sebagian ulama

mensyaratkan bahwa perjalanan itu telah dimulai sebelum mulai berpuasa (waktu

shubuh). Jadi bila melakukan perjalanan mulai lepas Maghrib hingga keesokan

harinya, bolehlah dia tidak puasa pada esok harinya itu.

Namun ketentuan ini tidak secara jma' disepakati, karena ada sebagian pendapat

lainnya yang tidak mensyaratkan jarak sejauh itu untuk membolehkan berbuka.

Misalnya Abu Hanifah yang mengatakan bahwa jaraknya selama perjalanan tiga hari

tiga malam. Sebagian mengatakan jarak perjhalan dua hari. Bahkan ada yang juga

mengatakan tidak perlu jarak minimal seperti apa yang dikatakan Ibnul Qayyim.

Meski berbuka dibolehkan, tetapi harus dilihat kondisi berat ringannya. Bila perjalanan

itu tidak memberatkan, maka meneruskan puasa lebih utama. Dan sebaliknya, bila

perjalanan itu memang sangat berat, maka berbuka lebih utama. Demikian pendapat

Abu Hanifah, Asy-Syafi'i dan Malik.

Sedangkan Ahmad mengatakan bahwa berbuka dalam perjalanan lebih utama.

Berbeda dengan keringanan dalam menjama' atau mengqashar shalat di mana

menjama' dan mengqashar lebih utama, maka dalam puasa harus dilihat kondisinya.

Meski dibolehkan berbuka, sesungguhnya seseorang tetap wajib menggantinya di hari
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lain. Jadi bila tidak terlalu terpaksa, sebaiknya tidak berbuka. Hal ini ditegaskan dalam

hadits Rasulullah SAW:

Dari Abi Said al-Khudri RA. Berkata, ”Dulu kami beperang bersama Rasulullah SAW

di bulan Ramadhan. Di antara kami ada yang tetap berpuasa dan ada yang berbuka.

…Mereka memandang bahwa siapa yang kuat untuk tetap berpuasa, maka lebih baik.”

(HR Muslim: 1117, Ahmad: 3/12 dan Tirmizy: 713)

2. Sakit

Orang yang sakit dan khawatir bila berpuasa akan menyebabkan bertambah sakit atau

kesembuhannya akan terhambat, maka dibolehkan berbuka puasa. Bagi orang yang

sakit dan masih punya harapan sembuh dan sehat, maka puasa yang hilang harus

diganti setelah sembuhnya nanti. Sedangkan orang yang sakit tapi tidak sembuh

sembuh atau kecil kemungkinannya untuk sembuh, maka cukup dengan membayar

fidyah, yaitu memberi makan fakir miskin sejumlah hari yang ditinggalkannya.

3. Hamil dan Menyusui

Wanita yang hamil atau menyusui di bulan Ramadhan boleh tidak berpuasa, namun

wajib menggantinya di hari lain. Ada beberapa pendapat berkaitan dengan hukum

wanita yang haidh dan menyusui dalam kewajiban mengganti puasa yang ditnggalkan.

· Pertama, mereka digolongkan kepada orang sakit. Sehingga boleh

tidak puasa dengan kewajiban menggadha‘ (mengganti) di hari lain.

· Kedua, mereka digolongkan kepada orang yang tidak kuat/mampu.

Sehingga mereka dibolehkan tidak puasa dengan kewajiban membayar

fidyah.

· Ketiga, mereka digolongkan kepada keduanya sekaligus yaitu sebagai

orang sakit dan orang yang tidak mampu, karena itu selain wajib

mengqadha‘, mereka wajib membayarfidyah.

Pendapat terahir ini didukung oleh Imam As-Syafi‘i RA. Namun ada juga

para ulama yang memilah sesuai dengan motivasi berbukanya. Bila

motivasi tidak puasanya karena khawatir akan kesehatan/ kekuatan

dirinya sendiri, bukan bayinya, maka cukup mengganti dengan puasa

saja. Tetapi bila kekhawatirannya juga berkait dengan anak yang

dikandungnya atau bayi yang disusuinya, maka selain mengganti

dengan puasa, juga membayar fidyah.

4. Lanjut Usia

Orang yang sudah lanjut usia dan tidak kuat lagi untuk berpuasa, maka tidak

wajib lagi berpuasa. Hanya saja dia wajib membayar fidyah, yaitu memberi

makan fakir miskin sejumlah hari yang ditinggalkannya itu. Firman Allah SWT

“Dan bagi orang yang tidak kuat/mampu, wajib bagi mereka membayar fidyah

yaitu memberi makan orang miskin.” (QS Al-Baqarah)
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5. Lapar dan Haus yang sangat

Islam memberikan keringanan bagi mereka yang ditimpa kondisi yang

mengharuskan makan atau minum untuk tidak berpuasa. Namun kondisi ini

memang secara nyata membahayakan keselamatan jiwa sehingga makan dan

minum menjadi wajib. Seperti dalam kemarau yang sangat terik dan paceklik

berkepanjangan, kekeringan dan hal lainnya yang mewajibkan seseorang untuk

makan atau minum.

Namun kondisi ini sangat situasional dan tidak bisa digeneralisir secara umum.

Karena keringanan itu diberikan sesuai dengan tingkat kesulitan. Semakin

besar kesulitan maka semakin besar pula keringanan yang diberikan.

Sebaliknya, semakin ringan tingkat kesulitan, maka semakin kecil pula

keringanan yang diberikan.

Allah SWT telah berfirman : Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa

sedang dia tidak menginginkannya dan tidak melampaui batas, maka tidak ada

dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

(QS. Al-Baqarah: 173).

Ini mengacu pada kaidah fiqih yang berbunyi : Bila tingkat kesulitan suatu

masalah itu luas (ringan), maka hukumnya menjadi sempit (lebih berat). Dan

bila tingkat kesulitan suatu masalah itu sempit (sulit), maka hukumnya menjadi

luas (ringan).

Kedaruratan itu harus diukur sesuai dengan kadarnya (ukuran berat ringannya).

6. Dipaksa atau Terpaksa

Orang yang mengerjakan perbuatan karena dipaksa di mana dia tidak mampu

untuk menolaknya, maka tidak akan dikenakan sanksi oleh Allah. Karena

semua itu diluar niat dan keinginannya sendiri.

Termasuk di dalamnya adalah orang puasa yang dipaksa makan atau minum

atau hal lain yang membuat puasanya batal. Sedangkan pemaksaan itu

beresiko pada hal-hal yang mencelakakannya seperti akan dibunuh atau

disiksa dan sejenisnya. Ada juga kondisi di mana seseorang terpaksa berbuka

puasa, misalnya dalam kondisi darurat seperti menolong ketika ada kebakaran,

wabah, kebanjiran, atau menolong orang yang tenggelam.

Dalam upaya seperti itu, dia terpaksa harus membatalkan puasa, maka hal itu

dibolehkan selama tingkat kesulitan puasa itu sampai pada batas yang

membolehkan berbuka. Namun tetap ada kewajiban untuk mengganti puasa di

hari lain.

7. Pekerja Berat

Orang yang karena keadaan harus menjalani profesi sebagai pekerja berat

yang membutuhkan tenaga ekstra terkadang tidak sanggup bila harus
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menahan lapar dalam waktu yang lama. Seperti para kuli angkut di pelabuhan,

pandai besi, pembuat roti dan pekerja kasar lainnya. Bila memang dalam

kondisi yang membahayakan jiwanya, maka kepada mereka diberi keringanan

untuk berbuka puasa dengan kewajiban menggantinya di hari lain.

Tetapi mereka harus berniat dahulu untuk puasa serta makan sahur seperti

biasanya. Pada siang hari bila ternyata masih kuat untuk meneruskan puasa,

wajib untuk meneruskan puasa.

Sedangkan bila tidak kuat dalam arti yang sesungguhnya, maka boleh berbuka.

Namun wajib menngganti di hari lain serta tetap menjaga kehormatan bulan

puasa dengan tidak makan di tempat umum. Selain itu yang bersangkutan

harus mengupayakan untuk menyiapkan diri agar bisa berpuasa Ramadhan

sejak setahun sebelumnya.

Misalnya dengan menabung sedikit demi sedikit agar terkumpul uang demi

nafkahnya selama bulan Ramadhan di mana dia tidak bekerja. Sehingga dia

bisa ikut berpuasa bersama-sama dengan umat Islam di bulan Ramadhan

dengan libur bekerja dan hidup dari uang yang ditabungnya.

Wallahu a'lam bishshawab, wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Ahmad Sarwat, Lc
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9.1

HAJI

Bab ini berisi dokumentanya jawab dan diskusi tentang haji dan 'umroh.

0200. BADAL HAJI

Oleh Mbah Jenggot II

Masalah menghajikan orang lain Pendapat ulama yang mengatakan boleh

menghajikan orang lain, dengan syarat bahwa orang tersebut telah meninggal dunia

dan belum melakukan ibadah haji, atau karena sakit berat sehingga tidak

memungkinkannya melakukan ibadah haji namun ia kuat secara finansial. Ulama

Haanfi mengatakan orang yang sakit atau kondisi badanya tidak memungkinkan

melaksanakan ibadah haji namun mempunyai harta atau biaya untuk haji, maka ia

wajib membayar orang lain untuk menghajikannya, apalagi bila sakitnya kemungkinan

susah disembuhkan, ia wajib meninggalkan wasiat agar dihajikan. Mazhab Maliki

mengatakan menghajikan orang yang masih hidup tidak diperbolehkan. Untuk yang

telah meninggal sah menghajikannya asalkan ia telah mewasiatkan dengan syarat

biaya haji tidak mencapai sepertiga dari harta yang ditinggalkan. Mazhab Syafi'i

mengatakan boleh menghajikan orang lain dalam dua kondisi; Pertama : untuk mereka

yang tidak mampu melaksanakan ibadah haji karena tua atau sakit sehingga tidak

sanggup untuk bisa duduk di atas kendaraan. Orang seperti ini kalau mempunyai harta

wajib membiayai haji orang lain, cukup dengan biaya haji meskipun tidak termasuk

biaya orang yang ditinggalkan. Kedua orang yang telah meninggal dan belum

melaksanakan ibadah haji, Ahli warisnya wajib menghajikannya dengan harta yang

ditinggalkan, kalau ada. Ulama syafi'i dan Hanbali melihat bahwa kemampuan

melaksanakan ibadah haji ada dua macam, yaitu kemampuan langsung, seperti yang

sehat dan mempunyai harta. Namun ada juga kemampuan yang sifatnya tidak

langsung, yaitu mereka yang secara fisik tidak mampu, namun secara finansial

mampu. Keduanya wajib melaksanakan ibadah haji.

Dalil-dalil :

1. Hadist riwayat Ibnu Abbas "Seorang perempuan dari kabilah Khats'am bertanya

kepada Rasulullah "Wahai Rasulullah ayahku telah wajib Haji tapi dia sudah tua renta

dan tidak mampu lagi duduk di atas kendaraan apakah boleh aku melakukan ibadah

haji untuknya?" Jawab Rasulullah "Ya, berhajilah untuknya" (H.R. Bukhari Muslim dll.).

2. Hadist riwayat Ibnu Abbas "Seorang perempuan dari bani Juhainah datang kepada

Rasulullah s.a.w. bertanya "Rasulullah!, Ibuku pernah bernadzar ingin melaksanakan

ibadah haji, hingga beliau meninggal padahal dia belum melaksanakan ibadah haji

tersebut, apakah aku bisa menghajikannya?. Rasulullah menjawab "Hajikanlah

untuknya, kalau ibumu punya hutang kamu juga wajib membayarnya bukan? Bayarlah

hutang Allah, karena hak Allah lebih berhak untuk dipenuhi" (H.R. Bukhari & Nasa'i).

9
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3. "Seorang lelaki datang kepada Rasulullah s.a.w. berkata "Ayahku meninggal,

padahal dipundaknya ada tanggungan haji Islam, apakah aku harus melakukannya

untuknya? Rasulullah menjawab "Apakah kalau ayahmu meninggal dan punya

tanggungan hutang kamu juga wajib membayarnya ? "Iya" jawabnya. Rasulullah

berkata :"Berahjilah untuknya". (H.R. Dar Quthni)

4. Riwayat Ibnu Abbas, pada saat melaksanakan haji, Rasulullah s.a.w. mendengar

seorang lelaki berkata "Labbaik 'an Syubramah" (Labbaik/aku memenuhi pangilanmu

ya Allah, untuk Syubramah), lalu Rasulullah bertanya "Siapa Syubramah?". "Dia

saudaraku, Rasulullah", jawab lelaki itu. "Apakah kamu sudah pernah haji?"

Rasulullah bertanya. "Belum" jawabnya. "Berhajilah untuk dirimu, lalu berhajilah untuk

Syubramah", lanjut Rasulullah. (H.R. Abu Dawud, Ibnu Majah dan Dar Quthni dengan

tambahan "Haji untukmu dan setelah itu berhajilah untuk Syubramah". Hukum

menyewa orang untuk melaksanakan haji (badal haji): Mayoritas ulama Hanafi

mengatakan tidak boleh menyewa orang melaksanakan ibadah haji, seperti juga tidak

boleh mengambil upah dalam mengajarkan al-Qur'an. Dalam sebuah hadist riwayat

Ubay bin Ka'ab pernah mengajari al-Qur'an lalu ia diberi hadiah busur, Rasulullah

bersabda "Kalau kamu mau busur dari api menggantung di lehermu, ya ambil saja".

(H.R. Ibnu Majah). Rasulullah juga berpesan kepada Utsman bin Abi-l-Aash agar

jangan mengangkat muadzin yang meminta upah" (H.R. Abu Dawud).

Sebagian ulama Hanafi dan mayoritas ulama Syafi'i dan Hanbali mengatakan boleh

saja menyewa orang melaksanakan ibadah haji dan ibadah-ibadah lainnya yang boleh

diwakilkan, dengan landasan hadist yang mengatakan "Sesungguhkan yang layak

kamu ambil upah adalah Kitab Allah" (Dari Ibnu Abbas H.R. Bukhari). dan hadist

hadiat yang mengatakan boleh mengambil upah Ruqya (pengobatan dengan

membaca ayat al-Qur;an). Ulama yang mengatakan boleh menyewa orang untuk

melaksanakan ibadah haji, berlaku baik untuk orang yang telah meninggal maupun

orang yang belum meninggal. Ulama Maliki mengatakan makruh menyewa orang

melaksanakan ibadah haji, karena hanya upah mengajarkan al-Qur'an yang

diperbolehkan dalam masalah ini menurutnya. Menyewa orang melaksanakan ibadah

haji juga hanya boleh untuk orang yang telah meninggal dunia dan telah mewasiatkan

untuk menyewa orang melakukan ibadah haji untuknya. Kalau tidak mewasiatkan

maka tidak sah.

Syarat-syarat menghajikan orang lain :

1. Niyat menghajikan orang lain dilakukan pada saat ihram. Dengan mengatakan,

misalnya, "Aku berniyat melaksanakan ibadah haji atau umrah ini untuk sifulan".

2. Orang yang dihajikan tidak mampu melaksanakan ibadah haji, baik karena sakit

atau telah meninggal dunia. Halangan ini, bagi orang yang sakit, harus tetap ada

hingga waktu haji, kalau misalnya ia sembuh sebelum waktu haji, maka tidak boleh
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9.2

digantikan.

3. Telah wajib baginya haji, ini terutama secara finansial.

4. Harta yang digunakan untuk biaya orang yang menghajikan adalah milik orang yang

dihajikan tersebut, atau sebagian besar miliknya.

5. Sebagian ulama mengatakan harus ada izin atau perintah dari pihak yang dihajikan.

Ulama Syafi'i dan Hanbali mengatakan boleh menghajikan orang lain secara sukarela,

misalnya seorang anak ingin menghajikan orang tuanya yang telah meninggal

meskipun dulu orang tuanya tidak pernah mewasiatkan atau belum mempunyai harta

untuk haji.

6. Orang yang menghajikan harus sah melaksanakan ibadah haji, artinya akil baligh

dan sehat secara fisik.

7. Orang yang menghajikan harus telah melaksanakan ibadah haji, sesuai dalil di atas.

Seorang anak disunnahkan menghajikan orang tuanya yang telah meninggal atau

tidak mampu lagi secara fisik. Dalam sebuah hadist Rasulullah berkata kepada Abu

Razin "Berhajilah untuk ayahmu dan berumrahlah". Dalam riwayat Jabir dikatakan

"Barang siapa menghajikan ayahnya atau ibunya, maka ia telah menggugurkan

kewajiban haji keduanya dan ia mendapatkan keutamaan sepuluh haji". Riwayat Ibnu

Abbas mengatakan "Barangsiapa melaksanakan haji untuk kedua orang tuanya atau

membayar hutangnya, maka ia akan dibangkitkan di hari kiamat nanti bersama orang

orang yang dibebaskan" (Semua hadist riwayat Daruquthni). Demikian, semoga

membantu. Waalahu a'alam..

0240. MENGHAJIKAN ORANG MISKIN

PERTANYAAN :

John Seven d'Fortunate

Manakah yg lebih utama bagi org yg sudah pernah berhaji (bila di beri rizki utk berhaji)

antara berhaji lagi atau menghajikan tetangganya yg miskin?

JAWABAN :

Masaji Antoro

Kewajiban haji dan umrah sepanjang umur seseorang itu hanya sekali, bila sudah

sekali melaksanakan keduanya hukumnya bisa fardhu kifayah bisa sunah (lihat

keterangan ibarah). Sementara itu menolong orang lain bisa fardhu ain, fardhu

kifaayah bisa juga sunah. Bila haji yang bukan wajib dan membantu orang lain diatas

sama-sama fardhu kifayah atau sama-sama sunah mengenai mana yang lebih utama
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ada dua pendapat:

1. Lebih utama naik haji

2. Lebih utama membantu orang lain

DASAR PENGAMBILAN HUKUM

9u-alis se) & 9u-s ......& Jul U-S e &-J & su-} - J:uusus: ua Ju-s

J:u-Ji:

Keduanya juga wajib dilakukan kifaayah dilakukan setiap tahun bagi orang-orang

merdeka, baligh agar dapat menghidupkan ka'bah yang mulia.... Dan keduanya sunah

bagi hamba sahaya, anak-anak dan orang gila. [|'aanah at-Thoolibiin II/280 ].

)9u usul 9-e & Jas lalu Ju-9 - 4 -, -eu J; ;4: : - ) -eual rael 's

Je, & J-a: *-al Je, Jl gle su 4,53 u le gsu: Jill & J-as 3: 445 Je, lalu Ju-')

:- Jl - usu) ; sausa) ‘95 & ré u: -bua) & 5&le J. v as 44 - J-a: gla: :-J

& 'al 3-2 & J-as lal

Dan diantara amal-amal ketaatan yang paling besar dan ini sesuai dengan pernyataan

Imam Syafi'l ra, adalah Belajar ilmu agama itu lebih utama dibandingkan shalat sunah

karena belajar ilmu itu fardu kifaayah dan lebih utama ketimbang perkara sunah,

Kewajiban bersedekah itu lebih utama ketimbang kewajiban haji dan sedekah sunah

itu lebih utama ketimbang haji sunah. Menurut al'lbaadi bahwa orang yang berhaji

dengan haji sunah itu lebih utama ketimbang sedekah sunah. [ lidhooh fi Muhyi as

Sunnah li Ibni Hajar alHaitamy Hal. 5].

:J :'-J Jés J3 Jul Je Ju-9 -12ual J-as wi - aul : Jal 9-e -u : e-53

US: e.US J: ; ; 4. J- J- Jal): J: -A&el: J-e: aue u. Uš 3- J-> u45 ->ual Jw. 3-s:

->ual J-asi 3 su Ju-Jé suS -9-ei - 4 use

Sebagaimana telah dijelaskan dalam bab shalat sunah yang dikutip dari alQaadi

alHusain bahwa haji sunah itu adalah ibadah yang paling afdhal karena mencakup

harta dan badan. Alhulaimy berpendapat, haji itu menghimpun seluruh pengertian

ibadah, maka orang yang berhaji ia seakan-akan sekaligus melaksanakan shalat,

puasa, l'tikafzakat dan berjuang dijalan Allah. Mugni alMuhtaaj||460 ].

( Jul le Ju: si -isual :u A, gas si & J-asi : Ji Q! Ju 4: si (JeuU 9* 4:

->uah gu - -J S u:- Ju-yu 44 u'e - as ->-S : - 4 ue US Jl.

-e -- Je -- Jeus je: 4 J- ab: : -se: - aue us 2- - 4:
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9.3

العلم غير
في مفروض أفضل

هو القاضي
قول

أن
والظاهر الرؤوف

Sebagaimana telah dijelaskan dalam bab shalat sunah yang dikutip dari alQaadi

alHusain bahwa haji sunah itu adalah ibadah yang paling afdhal karena mencakup

harta dan badan. Alhulaimy berpendapat, haji itu menghimpun seluruh pengertian

ibadah, maka orang yang berhaji ia seakan-akan sekaligus melaksanakan shalat,

puasa, I’tikaf zakat dan berjuang dijalan Allah. Menurut al-‘allaamah Abdurrauf al

munaawy, yang jelas bahwa pendapat alQaadi alHusain tersebut selain yang terkait

dengan masalah ilmu. [I’aanah at-Thoolibiin II/277 ].

Jawaban saya diatas dengan melihat dan menimbang kadar antara ibadah haji dan

amal sosialnya, bila hajinya sunnah, kemudian amal sosialnya wajib maka dipilih amal

sosialnya, bila amal sosialnya sunah tapi hajinya fardhu kifaayah tentu dipilih ibadah

hajinya dan seterusnya sesuai urutan keutamaannya dalam ibarah-ibarah diatas....

Wallaahu A'lamu Bis showaab.......

0439. HAJI : BOLEH BERANGKAT HAJI TANPA SUAMI

PERTANYAAN :

Isyak Kurfika

Assalamualaikum wr. wb. bolehkah seorang wanita pergi melaksanakan haji tidak

dengan suaminya, sementara suaminya tidak berangkat tapi memberi izin kepada

istrinya? syukron kaziro.

JAWABAN :

Mbah Jenggot

Wa`alaikum salam. Tidak boleh menjadikan lelaki lain menjadi mahram haji bagi

seorang perempuan. Ikatan mahram hanya bisa disebabkan oleh hubungan nasab,

radla’ atau mushaharah.

>> Apabila seseorang perempuan tidak mempunyai mahram, maka wajib haji

bersama dengan suaminya atau sekelompok wanita yang adil dengan syarat aman

dari fitnah.

>> Jika perempuan tersebut tidak mendapatkannya, maka untuk haji fardlu, dia

boleh bersamaan dengan seorang perempuan lain yang adil atau seorang lelaki

yang tidak punya alat kelamin dan tidak punya shahwat atau sendirian jika dia

yakin aman dari fitnah. (HAJI WAJIB = SENDIRIAN BOLEH JIKA AMAN DARI

FITNAH)

Dasar Pengambilan Hukum
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9.4

|'anatal Thalibin || hal 282 :

(ui-e 3: Aua 3 & 2, 3’ - 5 a,- 4 : * Ji (4:

|'anatal Thalibin || hal 283 :

Al-As 21; 9- si : v & J; Jsi Jé : 5, J keua-90 k: Jè :J -se: si

Ai-: 3. JS i.e 3): 3,8ua. 3i & 2) 3 - si a;- 4 : : Ji J: e-5 u. Ares 3,al e-i;

: , -\s 3 : --e &-us G-Ji ?-4 Ju-é 's si : si4: -) sel; ele w

- su - '45 su-" se - G - su -- -Sl ual

Bujairimi ala al Khatib || hal 371 :

: a-: Sl - : - : 4 °u : ; awese: : -:

-e 3 wa- si-s 54-l 5, 6-2, 3:J : [: ; 4: gas Si ga:

|'anatal Thalibin || hal 284 :

* 0 - 4: : 6ues - use-4 -S -: 3 wa- : - 9 tal es

J :-al Je à 5i, J & 89-9 -- sl2S : - Jl 4 53- 5;-J wi -3:30 - 3° 53-J

----> -le-W :

0502. BOLEHKAH MEMBAYAR DAM HAJI DI INDONESIA

PERTANYAAN :

A Badai AbdAz

Adainbox masuk: bolehkah membayar DAM haji di Indonesia.? (pelaksanaan dam

nya dilndonesia, sementara orang yg melaksanakan haji-nya masih di makkah/

madinah)

JAWABAN :

Mbah Jenggot

Gak boleh. DAM harus diberikan pada fakir miskin Makkah.

Masaji Antoro

DAM (Denda pelanggaran dalam ibadah haji) yang bersifat harta benda (menyembelih

kambing atau shadaqah pada 6 fakir miskin 3 Sho'/7,50 kg) hanya boleh diberikan

pada fakir miskinnya tanah haram dan tidak boleh di pindah kedaerah lain

(indonesia misalnya). Keterangan dari:
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:, Ja: : - 3l 563 ->> 4: 3: S: - - Juli --> - a;-J Be-e Jé ,.

14 ->> J. Jaras

Bagi setiap mereka boleh diberikan satu mud, lebih banyak atau lebih sedikit kecuali

DAM akibat mencukur rambut maka bagi setiap seorang dari enam miskin tersebut

wajib diberikan separoh sho (1,25 Kg) seperti pada keterangan yang telah lewat.

Bila mereka (fakir miskin) tidak diketemukan di tanah haram maka kewajiban yang

bersifat harta benda tersebut wajib diundur hingga mereka diketemukan dan tidak

diperkenankan memindahkan DAM kedarah lain berbeda dengan masalah zakat

karena dalam zakat tidak diketemukan dalil nash yang jelas dalam ketertentuan

daerah dikeluarkannya harta benda berbeda dengan masalah DAM ini. [Al-Minhaj al

Qawim I/625]

" ( )

Ji u: sl;- - -as J. R.J Ji - u:- a;-l - - 3 :ual - aul Jé

*J- -a: : - * 4> -l° u: 5- Je*-al 34 -še,-J : - - 4' S al 36)

e-4 -> 4. J. Jara- :re a le: J- & J: - Je 563 -> 4: 5: S:

[ CABANG | Berkata alQaadhi al-Husaain dalam Kitab Fataawanya “Bila ditanah

haram tidak diketemukan orang miskin tidak diperkenankan memindahkan DAM

(denda pelanggaran dalam haji) ke tempat lain baik menurut pendapat ulama yang

memperbolehkan memindahkan zakat atau tidak, karena DAM hanya wajib diberikan

pada fakir miskinnya tanah haram seperti halnya saat seseorang bernadzar

bersedekah pada faki miskinnya suatu daerah (yang telah ia tentukan) kemudian ia

tidak menemukan fakir miskin didaerah tersebut maka ia wajib bersabar dan

menunggu hingga menjumpai mereka.

Dan tidak boleh dipindahkan dipindah kedaerah lain berbeda dengan masalah zakat

yang ada pendapat ulama yang membolehkan memindahnya karena dalam zakat

tidak diketemukan dalil nash yang jelas dalam ketertentuan daerah dikeluarkannya

harta benda berbeda dengan masalah DAM ini. [ Al-Majmuu alaa Syarh al

Muhaddzab VII/500 ]. Wallaahu Alamu Bis Showaab.
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10.1

10.2

MUNAKAHAT

Bab ini berisi dokumen tanya jawab dan diskusi tentang hal-hal yang berkaitan dengan

pernikahan dari sebelum, saat akad dan hubungan hak-kewajiban suami istri.

0011. Thalaq Tiga Yang Diingkari Oleh Suami

PERTANYAAN :

Vidhie AdeZemuwa Sayank

Para ustadz bagaimana hukum talaq 3 yang dituliskan di selembar kertas dg ttd 2

saksi serta ttd si pihak laki2 yg dipaksa mentalak istri mudanya oleh istri tua, namun

kemudian si laki2 ingin rujuk krn menganggap dia hanya menalaq 1 sj thdp istri

mudanya, jika melihat brdasarkan selembar surat talaq yg ada mk talaq 3 jatuh dn si

laki2 tdk bisa rujuk lagi, namun dg alasan keterpaksaan maka si pihak laki2 ngotot dia

masih bisa balik rujuk kembali, mohon minta nasehat ilmunya, syukron !

Saksi bersama si laki2 mendengarkan ikrar talaq 3 yg dbacakan lalu si laki2 ttd. Kt

suami dia cuma tanda tangan saja, tapi di hati tetap talaq 1, namun bukankah talaq tak

bisa dimain2kan, katanya sebagai contoh kita tidak bisa seenaknya bilang "kutalak

semua wanita di psar", kalo ternyata ada istri kita di pasar katanya jatuh talaq pd istri

kita benar ya begitu ? Sebenarnya tak dipaksa banget jg paling secara fisik hanya

intruksi biasa saja, karena selama 4 tahun baru terbongkar, dan istri tua ga rela

dimadu makanya disuruh mencerai yang muda, , dan sang suami mau2 saja buktinya

mau ttd.

JAWABAN :

Mbah Jenggot

Afwan tholaq sudah jatuh 3 karena saksi tahu sendiri bahwa suami telah

mengucapkan talak 3. Urusan dalam hati pada kasus ini tidak bisa dijadikan alasan

karena belum masuk katagori DIPAKSA dari sudut pandang fiqh. Jika pingin kembali/

rujuk bisa saja, tapi dengan akad nikah baru, dan sebelum akad istri harus nikah dulu

dengan lelaki laen dan sudah ditalak 3. Temen2 disini siap untk menjadi muhalilnya,

silahkan pilih.he2

0022. Hukum Menikahi Wanita Hamil

Oleh Gus UMAM ZEIN

Berawal dari wall post salah seorang anggota PISS-KTB tentang nikah karena
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'kecelakaan', ternyata kami mendapati pula jawaban yang simpang siur dalam

beberapa situs lain. Untuk itu tergeraklah kami untuk memberikan klarifikasi yang lebih

akurat dalam permasalahan ini.

Permasalahan ini bermula dari asumsi menikah karena kecelakaan hanya sah di

hadapan negara. Sehingga ketika si wanita telah melahirkan maka wajib mengadakan

nikah ulang agar sah sesuai syariat. Benarkah demikian? Untuk mengetahui hal ini

kita tertuntut untuk membahas bagaimana sebenarnya hukum menikah karena hami

di luar nikah.

Beberapa kitab menampilkan kesan adanya jma' tentang sahnya menikahi wanita

pezina. Misalnya dalam Raudhah:

->> × 4-6 - uji Sau- 3: , : ,:

>l-J 9: 42-3 4 A-,- S 31 - us-e Je-3 &23) J- ases 4 Ja:

375-2 8: :.J 5-es :Jual -es,

Atau dalam Fathul Bari:

4 5 & : A; ; ;- S di Je va-S s: Jal - - - - 9 Je

164.29: )u :

Namun demikian redaksi ungkapan jma'nya tidak sharih. Perkataan an-Nawawi bila

khilaf (tanpa ada perbedaan pendapat) bisa merujuk pada tiadanya perbedaan

pendapat dalam satu madzhab, yakni Syafi'iyah dalam konteks Imam Nawawi.

Demikian pula perkataan Ibnu Abdil Birri minal amshar (dari segolongan tempat) bisa

merujuk pada ulama ditempat tertentu saja.

Bukti dari tidak adanya jma' adalah pernyataan al-Mawardi ada tiga pendapat hukum

menikahi wanita pezina. Pertama, halal menurut jumhur fuqaha dan sahabat. Kedua,

tidak halal menurut beberapa sahabat. Ketiga, halal dengan catatan (al-Hawi al-Kabir

9|492-493).

Secara spesifik sebenarnya ada lima pendapat berbeda tentang hukum menikahi

wanita pezina:

1. Mutlak tidak sah.

Didukung oleh Ali, Aisyah, dan Bara ibn 'Azib. Serta masing-masing satu riwayat Abu

Bakar, Umar, Ibnu Mas'ud, dan Hasan Bashri (al-Hawi al-Kabir 9/492-493, al-Mughni

Ibnu Qudamah 7/518, Tafsir al-Alusi 13/326).
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Pandangan ini didasarkan pada QS. An-Nur 3, yakni

seji u: : , : 959 -S49, s, si: Sis: N :

“Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau

perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh

laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas

orang-orang yang mukmin."

2. Mutlak sah.

Didukung oleh asy-Syafi'ie dan madzhabnya (al-Hawi al-Kabir 9/497-498).

Kalangan Syafi'iyah berargumen pada ayat 24 QS. An-Nisa.

:: : 0-i;

“Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian."

Ayat an-Nisa itu turun setelah menjelaskan wanita-wanita yang haram dinikahi.

Dengan demikian selain wanita yang telah disebutkan halal untuk dinikahi, termasuk

wanita yang berzina.

Dikuatkan dengan sabda Nabi SAW.

J>ji Aji : S

“Sesuatu yang haram tidak bisa mengharamkan/menjadikan mahram pada (orang)

yang halal" (HR ibnu Majah dan Baihaqi).

Abu Bakar berkata: Bila seseorang menzinai wanita lain maka tidak haram bagi orang

itu untuk menikahinya.

Sedangkan mengenai Surat an-Nur ayat 3, al-Mawardi (al-Hawi al-Kabir 9/494)

menyebut ada tiga takwilan terhadap ayat ini:

- Ayat itu turun khusus pada kisah Ummu Mahzul, yakni ketika ada seorang laki-laki

meminta izin Rasulullah akan wanita pelacur bernama Ummu Mahzul.

- Ibnu Abbas mengartikan kata yankihu dengan bersetubuh', sehingga maksud ayat

tersebut “Laki-laki yang berzina tidak bersetubuh melainkan (dengan) perempuan

yang berzina...dst."

- Menurut Said ibn Musayyab telah dinasakh oleh QS. An-Nisa ayat 3:

su-l 3 : -u :u
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“Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi."

3. Sah dengan syarat

selama menikah tidak berhubungan badan dengan istri sampai dia melahirkan.

Didukung oleh Abu Hanifah dalam satu riwayat (asy-Syarh al-Kabir 7/502-503, al-Hawi

al-Kabir 91497-498).

Abu Hanifah berargumen meskipun sah dinikahi, tapi tidak boleh disetubuhi sebelum

melahirkan. Termaktub dalam hadits:

"Tidak halal bagi seorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk

menyiramkan air (mani)nya ke tanaman (35] orang lain" (HR Abu Dawud dan Ahmad).

4. Sah dengan syarat

menikahnya dilakukan setelah wanita melahirkan (istibra). Didukung oleh Rabi'ah,

Sufyan Tsauri, Malik, Auza’ie, Ibnu Syubrumah, Abu Yusuf, dan Abu Hanifah dalam

riwayat yang lain (al-Hawi al-Kabir 9/497-498, asy-Syarh al-Kabir 7/502-503).

Mereka berpendapat wanita hamil zina memiliki iddah sehingga haram dinikahi

sebelum selesai iddahnya. Dalil mereka adalah QS. Ath-Thalaq ayat 4:

- > ° : 2 2 • : 2 :

: 3-2. Si: Ju-5 -S:

“Dan perempuan-perempuan yang hamil itu iddah mereka sampai mereka

melahirkan."

Disebutkan juga dalam hadits:

2: -J- es : S; - -J-tes : Si

“Ingatlah, tidak disetubuhi wanita hamil hingga ia melahirkan dan tidak juga pada

wanita yang tidak hamil sampai satu kali haidh" (HR Abu Dawud, Ahmad dan Ad

Darimi).

5. Sah dengan syarat menikahnya dilakukan setelah wanita istibra plus telah

bertaubat. Didukung oleh Abu Ubaidah, Qatadah, Ahmad ibn Hanbal, dan Ishaq (al

Hawi al-Kabir 9/492-493, Tafsir Ibnu Katsir 6/9-10).

Ibnu Qudamah (Syarhu Kabir 7/504) menjelaskan bahwa sesuai bunyi terakhir ayat 3

surat An-Nur, wa hurrima dzalika 'alal mukminin', keharaman menikahi pezina

diperuntukkan bagi orang mukmin (yang sempurna). Sehingga ketika telah bertaubat

dari zina leburlah dosa, kembali menjadi bagian dari orang-orang mukmin, dan hukum
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10.3

J

haram baru bisa terhapus. Sebagaimana hadits:

4 - S -5 -U -ul

“Seorang yang telah bertaubat dari dosa itu layaknya tidak ada dosa padanya" (HR.

Hakim, Ibnu Majah, Thabrani, dan Baihaqi).

Ibnu Umar pernah ditanya tentang seorang laki-laki yang berzina dengan seorang

perempuan, apakah boleh dia menikahinya ? Jawab Ibnu Umar, “Jika keduanya telah

bertaubat dan keduanya berbuat kebaikan (yakni beramal shalih)" (Al-Muhalla 9/475).

Dalam hal ini tidak ada perbedaan apakah wanita tersebut dinikahi oleh laki-laki yang

menzinai ataupun orang lain. Dari sudut pandang Syafi'iyah karena hamil hasil zina

tidak ada kehormatan apapun yang perlu dijaga seperti percampuran nasab. Dari

perspektif ulama lainnya karena telah disyaratkan tidak adanya hubungan badan.

Tersebut dalam Bughyah:

(al,SJ & u:- ajess : A; sl;- uji & Jae J -S 3: ; (U : : Ju

419_2 :-,-J : : -u&J

Juga dalam Mughni Ibnu Qudamah:

* AA -S J- Que,- - 39 : J-a:

I518 - 7: I iala : - A.J

Jadi jika melihat kembali pada kasus awal, apakah nikahnya harus diulang? Maka

jawabannya jelas tidak. Sebab menurut Syafi'iyah dan satu riwayat Abu Hanifah

nikahnya telah sah sejak awal. Wallahu a'lam

> COPASAN INBOK DARI GROUP Pustaka Ilmu Sunni Salafiyah - KTB (Versi lawas)

0036. Tidak Menikah Karena Penyakit

PERTANYAAN :

Kembang Setaman

Assalamu'alaikum ... Nabi pernah berkata ".. Nikahilah wanita yg bgus peranakannya

.." (krg bhny ky gt Wkt da seorg shbt meminta pertmbgn pd Beliau ktika hndk nkh dg

wanita cntik tp mandul). Pertanyaannya, Bila seorg wanita mempunyai penykt yg

bersifat menular pd anak yg dikandungnya, kmudian dia tdk ingn hamil / mungkin jg

tdk menikah, apakah dosa ? Semisal rahim yg telah diangkat, HbSAg, diabetes, dlsb
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(yg pasti pnykitnya bkn krn seks bebas)

JAWABAN :

Mbah Jenggot

Yg saya tau hukum nikah adalah sunat,sesuatu yg dilarang (diharamkan) bs

dimaafkan dlm keadaan dhorurot apa lagi hal sunat. Dan tentu ancaman Nabi tersebut

berlaku bg orang yg tak mau nikah dngn niat meremehkan ajaran Nabi,dan

mengecualikan orang yg tidak nikah krn udzur syar'i. Wallohu A'lam.

Mumu Bsa

Hadist larangan tidak semuanya menjadikan hukumnya haram :)fiqih seluruhnya

kembali kedalam 2 hal: menarik kemaslahatan dan menolak kerusakan... Kalo kasus

diatas meninggalkan nikah menjadikan dirinya rusak (seperti melakukan zina,

masturbasi tiap hari) yg lebih bagus nikah, terus biarin suaminya nikah lagi biar dapet

anak :D... Kalo misalnya nikah menjadikan kerusakan misalnya penyakitnya akan

menular ke suami (seperti aids) ya sabar, perbanyak ibadah dan puasa.

Nur Hasyim Juragan EsKrim

Banyak tujuan Allah mensyariatkan nikah. Diantaranya untuk menjaga kelangsungan

generasi manusia lbh2 qita sbg umat Muhammad. Dlm hadits yg lain Nabi

menganjurkan kpd kita unt memperbanyak keturunan krn kelak para nabi berlomba2

sbg nabi yg paling bxk umatx. Oleh karena tujuan ini mk tdk heran jk jawaban Nabi

semacam yg ditanyakan. Jawaban Nabi itu bkn merupakan larangan unt menikahi

wanita yg tdk dpt memiliki keturunan. Sbb tujuan nikah yg lain masih bisa dicapai,

yakni penyaluran kebutuhan biologis.

Kembali kpd pertanyaan, dosakah jk tdk menikah dg alasan adanya penyakit ? Tdk

menikah boleh, bhkan ada waliyullah yg tdk menikah. Yg tdk boleh itu jk tdk menikah

krn enggan/tdk mau kpd sunnah rosul. Dalam fiqih ada qoidah yg menyatakan,

"menolak mudarrat lbh diutamakan drpd mendatangkan kemaslahatan". Jd dlm kasus

ini sikap dia yg tdk mau menikah bkn brarti tdk mau atau benci kpd sunnah rosul, tp

lbh kpd menolak mudharrat (penyakit menular). Wallahua'lam

Masaji Antoro

Waalaikumsalam wr wb. Asal penyakit tersebut di ketahui juga oleh pihak calon suami

nantinya maka baginya BOLEH menikah dan tidak boleh bagi suami setelah

pernikahan terjadi mengadakan FASAKH (merusak nikah) gara-gara penyakit

tersebut, hal ini sesuai dengan QOIDAH FIQHIYYAH
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10.4

& J: u: ua, se-Ju -e,

"Ridho atas sesuatu berarti juga ridho atas dampak yang ditimbulkannya"

Namun bila di khawatirkan akan membuahkan keturunan yang juga mengidap

penyakit yang sama (bila memang sesuai petunjuk yang ahli di bidangnya -dokter

red-) maka hukum menikahnya menjadi MAKRUH berdasarkan keterangan yang di

ambil dari:

u-Jl: : e: * - 59; -5::::- ; : 2,ju :

ASna AIMathOOlib |||/176

Hukum BOLEH tetapi MAKRUH ini sesuai dengan HASIL KEPUTUSAN BAHTSUL

MASAAIL NASIONAL DI PRINGGARATA LOMBOK TENGAH NTB 17-20 Nopember

1997 M. Saat memutuskan masalah pernikahan bagi pengidap HIV/AIDS yang

menghawatirkan berdampak pada keturunan mereka di kemudian hari. Tapi tidak ada

yang lebih memberatkan bagi orang yang sakit kecuali keputus-asaan, Ll KULL DAA

|N DAWAA-UN setiap penyakit ada penawarnya dan yang jelas bagi penderita

semacam ini, hukum menikahnya memang diserahkan langsung pada yang menjalani

karena antara nikah dan tidaknya hukumnya berkedudukan sama yaitu BOLEH

0038. Muhalil Tanpa Sepengetahuan Mantan Suami

PERTANYAAN :

Yons Yons Kharisma

Assalamu'alaikum.maaf kepada pengasuh dan dulur sekalian saya mau tanya ne.ini

kejadian yg nyata bukan cerita, ada seorang suami bernama anton(nama samaran)

mentalaq istrinya mira(nama samaran) dengan talaq 3, singkat cerita mira tanpa

sepengetahuan anton mencari dan akhirnya menemukan mahallil bernama rudi(nama

samaran)yg sudah beristri,akhirnya mira dan rudi menikah dengan hadiah 4 juta yg di

berikan mira kepada rudi atas pernikahannya(bukan mahar),selang beberapa waktu

anton mengetahui bahwa mira sudah menikah lagi dengan orang lain.dengan

beberapa musyawarah di lakukan anton kepada rudi agar mira kembali kepadanya,

tapi rudi menolak dan tidak mau tau dengan talaq 3 antara anton dengan mira juga

rudi sudah terlanjur cinta sama mira,terjadilah percekcokan,dan masalah ini belum

menemukan jalan keluar sampai sekarang,sampai anton pun ingin balas dendam akan

mengambil istri rudi yg pertama yg jadi pertanyaan :

1-apa syarat jadi seorang muhallil.

2-benarkah yg dilakukan mira mencari mahallil tanpa sepengetahuan anton
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3-bila rudimenceraikan mirahanya untuk kembali ke anton, sah kah perceraian itu

4-bagaimana jalan keluarnya supaya damai dan tidak terjadi percekcokan.sebelum

dan sesudahnya saya ucapkan banyak terima kasih.

JAWABAN :

Nur Hasyim Juragan EsKrim

Waalaikm Slm Wr Wb

1. Muhallil hanya istilah aja. Istri yg udah ditalak 3 oleh suaminya tdk blh kmbli lg k

Swamixa tsb sbl menikah dg org lain. Mk org k3 ini disbt muhallil (yg menghalalkan).

Suami barunya ini harus mencicipisi istri sebelum menceraikannya.

2. Menikah dg org lain, sepenuhnya haknya istri. Tdk blh ada paksaan dr org laen.

3. Sah-sah saja

4. Mira udh Sah jadi istri rudi. Mk bg org yg berusaha memisahkanx adalah dosa, apa

yg dlakukan rudi udh benar. Pertahankan hak sampai darah penghabisan.

10.5 0040. Keluar Pada Masa Iddah

PERTANYAAN :

Zackiah lengin Setya

Assalaamu'alaikUm......maU nanYa HukUm KelUar Ketika Masa Iddah.....?tpi Di situ

kelUar Ke RS karena nunggu orang TuanYa.... monGgo......musyawirot....

JAWABAN :

Masaji Antoro

Waalaikumsalam. Tidak di perbolehkan, keterangannya diambil dari Hasyiyah

Bujairomi 'Alaa al-Khootib IV/52

sia-e 3i iu -i -se 58 ji - 9 :a : u921:u-ji le Cazi : : :

**& res u: , :eu :Ju: 4 : 3, ia & aw gu -

•us :: Ju su-is sues 38; 4: ula: : -- : : : ,

5: Sé 9: 4: ; 4-5 ju-l 4: si ( ujs : ) : 43 .

Tujuan Pengarang kitab membatasi bolehnya keluar bagi wanita yang sedang

menjalani masa idah bila ada HAJAT (kepentingan, seperti bekerja mencukupi
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10.6

kebutuhannya) itu sekaligus memberi pengertian juga diperbolehkan baginya keluar

dalam keadaan DARURAT seperti dia khawatir akan keselamatannya,

kehormatannya, harta bendanya, khawatir akan keselamatan anaknya, maka

diperbolehkan baginya keluar rumah sebab adanya darurat tersebut, ini berarti bila

tidak unsur diatas tidak boleh (haram) baginya keluar rumah tanpa ada keperluan

seperti seperti diatas semisal keluar untuk ziyaroh, menengok orang sakit,

menjalankan usahanya agar hartanya bertambah dan lain sebagainya.

Keterangan (dan lain sebagainya) seperti keluarnya untuk menjenguk jenazah

suaminya, ayahnya, maka keluarnya tidak boleh. Hasyiyah Bujairomi 'Alaa al-Khootib

XI/285)

Namun bila keluarnya ada HAJAT (keperluan) seperti mencari nafkah untuk

mencukupi kebutuhan dirinya (bagi wanita yang menjalani masa iddah sementara

tidak ada yang menafkahinya) hukum keluarnya DIPERBOLEHKAN

( aues &&: :u : -e-s: sks saesses sae : 4:si (: - S.

9é :* ar: , : , : 4 :u :3 4 & : 4: - S: :eus

ji: Sl:>: :- J- A : : , : - 9 di u: A -- : ; :

è, y: A : 34 k: : , SJ u4: 4 :: :euk : :

u: -: : Si e: : -ju ue: - ; .

Diperbolehkah wanita dalam masa iddah keluar rumah untuk bekerja memenuhi

kebutuhannya sendiri dan keluarganya dengan beberapa ketentuan :

• keluarnya hanya semata-mata mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhannya dan

keluarganya yang seandainya tidak keluar akan bisa menimbulkan masyaqoh

• keluarnya dilakukan pada siang hari dan tetap komitmen dengan aturan ihdad selain

menetap di rumah seperti tidak memakai wewangian, celak dll.

Diperbolehkan juga baginya keluar untuk mencari nafkah pada malam hari selama

tidak memungkinkan melakukannya pada siang hari.

REFERENSI : Al-Bujairomi 'Ala Al-Khotib XI/284, Al-Bajuri II/183, Syarah Al-Yaqut

An-Nafis hlm.652-653, Nihayah Al-MuhtajVII/157, Al-Hawy Al-Kabir VII/324-326, Asy

Syarwany VIII/255

0043. Kawin Paksa Ala Siti Nurbaya

PERTANYAAN :

Nur Hasyim Juragan EsKrim
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Assalamu'alaikum wr wb. st nurbaya suka masyamsul yg agamis. Tp ortu memaksa

kwn dg datuk maringgi org kaya nan kikir, bgmn sikap yg hrs diambil siti nurbaya ?

dosakah jk ia memaksa kwn dg syamsul ?

JAWABAN :

Masaji Antoro

Waalaikumsalam Wr Wb

•• Pernikahan ala Siti Nurbaya ••

Meskipun dikenal istilah haqq al ijbaar atau hak paksa seorang wali (Ayah atau Kakek)

untuk menikahkan anak gadisnya tanpa perlu izin dari pihak anak, namun ditilik dari

Hak asasi manusia, aturan ini praktis bernuansa diskriminatif dan bertentangan

dengan semangat kebebasan yang Islam datang untuk menghapus segala bentuk

penindasan dan tradisi-tradisi ala Siti Nurbaya. Memang ada Hadits yang memberikan

legitimasi kepada orang tua (wali) untuk menjodohkan putri gadisnya tanpa harus

melalui kesepakatannya terlebih dahulu, dalam sebuah Riwayat Rasulullah SAW

bersabda:

“Janda lebih berhak atas dirinya daripada walinya sedangkan anak gadis yang

menikahkan adalah bapaknya"(HR. Ad-Daruquthny)

Redaksi hadits ini menegaskan bahwa hak nikah seorang anak gadis berada ditangan

ayahnya (wali mujbir) namun bisa terealisasinya hadits ini dengan ketentuan syarat

yang amat memberatkan pada pihak ayah, diantaranya sebagai berikut:

1. Tidak ada kebencian nyata antara ayah dan anak gadisnya

2. Tidak ada kebencian nyata antara calon suami dan anak gadis

3. Menjodohkan dengan laki-laki yang selevel (kufu') dengan anak gadis

4. Memilih calon suami yang sanggup memenuhi kewajiban membayar mahar (mas

kawin)

5. Menikahkan dengan mahar standar (mitsli)

6. Mahar harus dibayar kontan

Dari ketentuan-ketentuan syarat diatas untuk empat syarat yang pertama apabila tidak

dapat terpenuhi salah satunya maka prosesi akad pernikahannya dianggap tidak sah

kecuali sebelumnya ada kerelaan dan perizinan oleh pihak gadis sedangkan dua

syarat terakhir apabila tidak terpenuhi tidak sampai mempengaruhi keabsahan

pernikahan.
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Imam al-Bukhari berkata: Mu’adz bin Fadhalah memberitahu kami, ia berkata: Hisyam

memberitahu kepada kami, dari Yahya dari Abu Salamah bahwa Abu Hurairah ra

pernah menyampaikan hadits kepada mereka bahwa Nabi saw. pernah bersabda,

“Tidaklah seorang janda dinikahkan sehingga diminta pertimbangannya dan tidak pula

seorang gadis dinikahkan sehingga diminta izinnya.” Para Sahabat bertanya, “Wahai

Rasulullah, lalu bagaimana pengizinan seorang gadis itu?” Beliau menjawab, “Yaitu,

dia diam.”

Dari ‘Aisyah ra, dia berkata, “Aku pernah bertanya kepada Rasulullah saw mengenai

seorang gadis yang akan dinikahkan oleh keluarganya, apakah perlu dimintai

pertimbangannya?” Maka Rasulullah saw bersabda kepadanya, “Ya, dimintai

pertimbangannya.” Lalu ‘Aisyah berkata, maka aku katakan kepada beliau, “Dia malu.”

Rasulullah saw pun berkata, “Demikianlah pengizinannya, jika ia diam.” (HR. Al

Bukhari dan Muslim)

Dari Ibnu ‘Abbas bahwa Nabi saw bersabda: “Seorang janda lebih berhak atas dirinya

sendiri daripada walinya. Sedangkan seorang gadis dimintai izin dan pengizinannya

adalah sikap diamnya.” (HR. Muslim)

Dari ‘Aisyah raa dari Nabi Saw, beliau bersabda: “Mintalah izin kepada wanita dalam

pernikahannya.” Dikatakan kepada beliau, “Sesungguhnya seorang gadis akan

merasa malu dan diam.” Beliau bersabda, “Itulah izinnya.” (HR. An-Nasa-i dengan

sanad yang shahih)

Imam al-Bukhari rahimahullah telah membuat bab tersendiri: “Bab Idzaa Zawwaja

Ibnatahu wahiya Kaarihah fanikaahuhaa Marduudun (Bab Jika Seorang Bapak

Menikahkan Anaknya, Lalu Menolak, Maka Nikahnya Batal).”

Imam al-Bukhari berkata, Isma’il memberitahu kami, dia berkata, Malik

memberitahuku, dari ‘Abdurrahman bin al-Qasim dari ayahnya dari ‘Abdurrahman dan

Mujammi’, dua putera Yazid bin Jariyah, dari Khansa’ bin Khidam al-Anshariyah

bahwa ayahnya pernah menikahkannya sementara dia adalah seorang janda, lalu dia

tidak menyukai hal itu, kemudian dia mendatangi Rasulullah saw, maka beliau pun

mmbatalkan nikahnya.

Dari Ibnu Buraidah dari ayahnya, dia berkata, “Pernah datang seorang remaja puteri

kepada Nabi saw seraya berucap, “Sesungguhnya ayahku telah menikahkanku

dengan keponakannya untuk meninggikan derajatnya.” Lebih lanjut, dia berkata,

“Maka Nabi saw menyerahkan masalah tersebut kepada wanita itu, maka wanita itu

pun berkata, ‘Aku tidak keberatan atas tindakan ayahku, tetapi aku ingin agar kaum

wanita mengetahui bahwa para orang tua tidak memiliki hak apa-apa dalam masalah

ini.’”(HR Ibnu Majah dengan sanad yang shahih)

Kesimpulan : Sesungguhnya pengertian wali mujbir dari Hadits di atas bukan berarti
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dia berhak memaksa anak gadisnya untuk menikah sesuai keinginan walinya,

Musyawarah antara keduanya akan sangat dibutuhkan ketimbang semuanya

berlangsung dengan penyesalan, bagaimanapun pernikahan dalam seumur hanya

diinginkan sekali dan diharapkan semuanya menuju kearah rumah tangga SAKINAH

MAWADDAH Wa RAHMAH. Wallaahu Alam bi ASShOWaab...

REFERENSI : Syarh Shohih Bukhori Vol 7 Hal 257, Fath al-Bari Vol 1 Hal 230, Mughni

al-MuhtajVol 4 hal 248, al-Madzaahib al-Arba'ah Vol 4 Hal 35.

10.7 0044. Cerai / Talak Melalui Sms

PERTANYAAN :

Moldiy Jomblo Akhir Jaman

Ana mau tanya sah kach kita me nalak istri kita melaluwi tulisa sms atau emael...??

mohon penjelasannya?

JAWABAN :

Masaji Antoro

Bila ada niat talak dari seorang suami yang mengirim SMS atau e-mail tersebut maka

jatuh talak, bila tidak ada niattalak tidak jatuh.

Se Su : 3%a s: 8° --S & : :us -- : 392 - Jas

(PASAL) Menulis talak walau berupa kalimat talak yang SHORIH (jelas, seperti kata

talak, cerai dan pisah) hukumnya menjadi KINAYAH berarti bila ada niat dari suami

maka jatuh talak, bila tidak ada niat tidak jatuh...|ASna alMathoolib III/277].

Asybah aw annadhooir ||489

10.8 0082. Wali Mewakilkan Kepada Orang Lain Tapi Ikut Hadir

PERTANYAAN :

Abu Uvi

Bagaimana hukumnya mewakilkan wali nikah kepada orang lain, sedangkan walinya

hadir di waktu akad ...??? Bagimana kaitannya dengan keterangan yang ada di kitab

kifayatu al-akhyar, ktanya ga sah, gmn???
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JAWABAN :

Masaji Antoro

Asalkan kehadiran wali nikah setelah tawkil (mewakilkan pada orang lain) tidak

menjadi saksi dalam pernikahan tersebut maka tidak masalah, tapi kalau

kehadirannya sekaligus menjadi saksi pernikahan setelah dia tawkil maka bisa

mengakibatkan akad pernikahan tersebut TIDAK SAH.

luau 9: 9 asal -& -a: , :usu u: - & ra- asal 2,4-J :S : -SJS3 l°

"Seandainya seorang ayah atau saudara mewakilkan pada orang lain dalam

melaksanakan akad (nikah), dan ia hadir bersama orang lain untuk menjadi saksi

(rangkap fungsi : sebagai orang yang mewakilkan sekaligus juga sebagai saksi) maka

akadnya tidak sah karena ia di tentukan sebagai (pelaku) akad bukan sebagai

saksi" (Hasyiyah al-Bajuri II/102)

Berarti keterangan yang terdapat dalam kitab Kifaayah al-akhyaar diartikan bila si wali

nikah yang mewakilkan dan hadir adalah juga menjadi saksi (rangkap jabatan) dengan

mengacu pada redaksi yang ada dalam kita-kitab fiqih yang lain di antaranya:

J} -a- : - ; :;; J3/JS3 l° :;"; J3) JS3. Ji 3:

J9 -u J:3, & : - J:3) des u:

Kifaayah al-akhyaar I/358

Coba kita bandingkan dengan redaksi dalam kitab lain seperti :

Lau 9: × 4-0 -& -a: , :usu u:

(Hasyiyah al-Bajuri II/102)

923 - 4° 2: :u J:3, & -a: ; Lau J} -a-l es 2: JAJ& 31 Ju

1.3u-3 .Au.

Fataawy Ibnu Sholaah II/653

* 4:53 E-Gu-J Ju-J *,*3 -, Ge Ju-J & J: a-ali: , alls &-J g-usul es, AS: L-3

-S & ra-9 JS3 2,4.: -ts &950 :

lqnaa Li assyarbiiny |||411

usul : JA 9& Ja- :-J:3, & ( -se ) : 4: .
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iau : 9é au 's & -a: N 4 si ( -S & ra-: ) : 45 -- J: si (J: ) : 4, .

Tuhfah Alhabib IV/135,

: ; -ij: ; v -> u:u -jasal SS : - 9au 9,-S, si-i : is : 9s :

- J%: is Ga: :--64 ° 9: 1: Asal 4 : - & ra-s: :

Tuhfah almuhtaajXXVIIII/379

Asu & Se sejs : : - S : si ( -S : - ) : : ,

Hasyiyah Bujairomi X/149

4:u J:3, & : a- - - JS3 | Lau 9: Sè ëe J, as wi:

ROudhotut ThOOlibiin Vii/46

3 : - Lau 9: 9é de J & -a -S & ra- -64 2,4-J :S : -SJS3 :

9: S13 - ua-i - JE3 : -Juli Aies :X - Jls-i 4:

Fath almuiin |||/299

10.9 0083. Menikah Beda Agama

PERTANYAAN :

Adirianto Wong Farobian

Menurut pandangan fiqih ulama syalafiah......... Bagaimana hukumnya orang islam

menikah dengan orang yang berbeda agama sedangkan undang-undang di indosenia

tidak memperbolehkan......... Syukron....

JAWABAN :

Mbah Jenggot

A. Nikah antara Muslim dengan Kafir Musyrik

Allah ta'ala berfirman:

) -- B-3 - :- ;-& S: :el 's & : -3 °S, G-3 - - - -& S:

J-usul : way A-, - A se- 4, u , osea usi: ' , , , ..}.

221 : 5,3-))•s: rela)
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Maknanya: "Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka

beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik,

walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik

(dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang

mukmin lebih baik dari orang musyrik walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak

ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah

menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka

mengambil pelajaran" (QS. al Baqarah:221)

Berdasarkan ayat ini dan dalil-dalil yang lain, para ulama menyepakati (jma')

keharaman pernikahan antara seorang laki-laki atau perempuan muslim dengan

orang-orang kafir musyrik laki-laki maupun perempuan.

B. Nikah antara Lelaki Muslim dengan Perempuan Kafir Ahli Kitab

Allah ta'ala berfirman:

) -ue;.J -u-a-l: : J- &wes & J- -uS sisi :u awes -ual $ J-i es.

•l-1 s- S3 - - -a- ca: as:ls 3 SL -uš : :u -u-a-J:

5:5-uul ),-)):--J 3,-S sas use la- 4 Ju-yu A& Gas)

Maknanya: "Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan)

orang-orang ahli kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal pula bagi mereka.

(Dan dihalalkan mengawini) wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara

wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara

orang-orang yang diberial Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar maskawin

mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak pula

menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak

menerima hukum-hukum Islam) maka hapuslah amalannya dan ia di hari akhirat

termasuk orang-orang merugi". (Q.S. al Ma-idah:5).

Berdasarkan ayat ini dan dalil-dalil yang lain, mayoritas para ulama berpendapat

bolehnya pernikahan antara seorang laki-laki muslim dengan perempuan Ahli Kitab,

yahudi dan nasrani saja [5]. Hanya saja menurut Imam Syafi'i Perempuan Ahli Kitab

yang dimaksud (yang boleh dinikahi) adalah mereka yang memang memiliki nenek

moyang yahudi sebelum diutusnya Nabi Isa dan yang memiliki nenek moyang nasrani

sebelum diutusnya Nabi Muhammad. Sebagian ulama melarang lelaki muslim

menikahi perempuan Ahli Kitab karena memang mengharamkannya dan sebagian lagi

melarang dalam artian menganjurkan dan menasehatkan (Min Bab an-Nashihah wa

at-Taujiih wa al Irsyad) agar tidak melakukan hal itu lebih karena alasan

kemaslahatan. Mereka menganggap pernikahan semacam ini sedikit banyak akan

membawa bahaya dan yang lebih besar maslahatnya adalah menghindari model

pernikahan semacam ini.
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Pernikahan dengan perempuan Ahli Kitab ini dilakukan oleh para sahabat Nabi

shallallahu 'alayhi Wasallam, di antaranya: Utsman ibn Affan menikah dengan Ibnatul

Farafishah al Kalabiyyah, seorang nasrani kemudian masuk Islam. Thalhah ibn

Ubaidillah menikahi perempuan dari Bani Kulayb nasrani atau yahudi. Hudzaifah ibn al

Yaman menikahi seorang perempuan yahudi. (Semua diiriwayatkan oleh al Bayhaqi

dengan sanad yang sahih) [6].

C. Nikah antara Perempuan Muslimah dengan Lelaki Kafir Musyrik atau Kafir

Ahli Kitab

Allah ta'ala berfirman:

) ...10 - 3,3-)). e4 e5'- - S3 - J- J S uš Jl Gas: 98 -ue; Gas-e Je)

Maknanya: "...Maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka benar-benar beriman

maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang

kafir. Mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal

pula bagi mereka..." (QS. al Mumtahanah :10)

Berdasarkan ayat ini dan dalil-dalil yang lain, para ulama menyepakati (jma')

keharaman pernikahan antara seorang perempuan muslim dengan laki-laki kafir, baik

musyrik maupun Ahli Kitab. Orang yang menghalalkan model pernikahan semacam ini

berartitelah mendustakan al Qur'an dan telah keluar dari Islam.

[1]. Lihat Mukhtar ash-Shihah, h. 562.

[2]. Syekh Abdul Ghani an-Nabulsi, al Fath ar-Rabbani Waal Faid| ar-Rahmani, h. 190

191, Syekh Abdullah al Harari, ash-Shirath al Mustaqim, h. 30

[3]. Syekh Abdullah al Harari, Sharih al Bayaan, Jilid I, h. 172-189 dan ash-Shirath a

Mustaqim, h. 18-21

|4|. Syekh Muhammad Anwar al Kasymiri, kfar al Mulhidin, h. 124

[5]. Tidak masuk ke dalamnya perempuan majusi. Karena Majusi disamakan dengan

Ahli Kitab dalam hal jizyah saja, sementara dalam hal nikah dan sembelihan tetap

diharamkan seperti orang-orang kafir lainnya. Dalam hadits disebutkan:

"Ju:) -- : als, "-e-u 'sis S: :u- -su : -uš Jai - G - st) - -

Lihat Syekh Muhammad al Huut al Beiruti, Mukhtashar al Badr al Munir Fi Takhri

Ahaadits asy-Syarh al Kabiir Li Ibn al Mulagqin, h. 205

[6]. Syekh Muhammad al Huut al Beiruti, Mukhtashar al Badr al Munir, h. 205

C 2013 www.piss-ktb.com



898 PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB

10.10

Artikel Berhubungan Tentang AHLUL KITAB silahkan klik disini:

http://WWW.facebook.com/home.php?

Sk=group_196355227053960&View=dOC&id=207432645946218

0092. Nikah Via Telephone

PERTANYAAN :

Intasari Habibi

Assalamu'alaikum Ustadz. Mau tanya apakah sah jika sebuah perkawinan terjadi

lewat telpon, dan disaksikan Orang tua/wali hakim. Itu terjadi karna jarak yang

berjauhan, pantaskah disebut suami istri. Terimakasih.

JAWABAN :

Mbah Jenggot

Wa'alaikum Salam. Tidak sah, ibarot yg mengatakan tidak sah banyak, bisa dilihat

diHasyiah Bujairomiala Khotib/III/285-287 DAN Tuhfatul Muhtaj/VII/227,dll.

Aisyah InsyAllah Syahidah

Tidak sah menurut mayoritas ulama, salah satunya Imam Taqiyyudin dalam kitabnya

Kifayatul Akhyar ||/5

(JA saeus: g: : , : se - k: (*.

Dan disyaratkan dalam keabsahan akad nikah hadirnya empat orang (dalam satu

tempat) : wali, calon pengantin dan dua orang saksi yang adil.

g: 9 ::; gs kuis si G-1 J; ) aals 233 - gau es, 3 :u:

:es-S & ak uskulia

Mendengar, melihat dan (dlobith) membenarkan adalah bagian dari syarat

diperkenankannya dua orang saksi. (pernyataan penyusun wa al dlobthu) maksudnya

lafadz (pengucapan) dari wali pengantin putri dan pengantin pria, maka tidaklah cukup

mendengar lafadz (perkataan) mereka berdua dikegelapan, karena suara itu

(mengandung) keserupaan). [Tuhfatul Habib ala Syarhil Khatib III/335].
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10.11 0094. Batas Usia Minimal Nikah

PERTANYAAN :

Imamuddin Al Porongi

Maaf, mau nanya (klo diperbolehkan, he...) adakah batasan umur menikah bagi laki2

dan Wanita ? SuWOn...

JAWABAN :

Masaji Antoro

Terjadi perbedaan di antara ulama :

- Ada yang tidak membatasi umur dalam absahnya sebuah pernikahan seperti halnya

Ulama Madzhab Arba'ah bahkan Imam Mundzir berpendapat sudah menjadi lJMA

ULAMA (kesepakan) menikahkan perempuan yang masih kecilpun boleh.

- Sebagian ulama sebagaimana Ibn Syabramah, Abu Bakar Al-Ashom dan Utsman

Albatty membatasi absahnya sebuah pernikahan dengan batasan usia bila sudah

baligh (dewasa).,

:-al: :-a) : S di 4. --> -Ji Que: -S & : - A & Jrx, ulai J: -

S : 54u Lé & JJ : 3- (/6:su-) (-64 sal 3 : -):Jw Jsi wa :

Jeu :-al 2: ul J3 :, Su S. , al : - di a;- : sl); -sel J. vs --

:34-a Bles Jialis : J :; 2ua) susia) se- 2,-. J: (1) :-4 × 3: 3b & -

J3-Ji: *-a).

: a >; 3: le &-9 - 9 °2'J -, -el-, -iss se- Ju: , al wi , al

ju u: * 3-1 s-as 9.

1712-2 3-u! s:J J-9-} Aää)

10.12 0106. Hukum Nikah Mut'ah (Kawin Kontrak)

Oleh Mbah Jenggot

Nikah mutah ialah perkawinan antara seorang lelaki dan wanita dengan maskawin

tertentu untuk jangka waktu terbatas yang berakhir dengan habisnya masa tersebut,

dimana suami tidak berkewajiban memberikan nafkah, dan tempat tinggal kepada istri,

serta tidak menimbulkan pewarisan antara keduanya.
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Ada 6 perbedaan prinsip antara nikah mut’ah dan nikah sunni (syar’i):

1. Nikah mut’ah dibatasi oleh waktu, nikah sunni tidak dibatasi oleh waktu.

2. Nikah mut’ah berakhir dengan habisnya waktu yang ditentukan dalam akad atau

fasakh, sedangkan nikah sunni berakhir dengan talaq atau meninggal dunia

3. Nikah mut’ah tidak berakibat saling mewarisi antara suami istri, nikah sunni

menimbulkan pewarisan antara keduanya.

4. Nikah mut’ah tidak membatasi jumlah istri, nikah sunni dibatasi dengan jumlah istri

hingga maksimal 4 orang.

5. Nikah mut’ah dapat dilaksanakan tanpa wali dan saksi, nikah sunni harus

dilaksanakan dengan wali dan saksi.

6. Nikah mut’ah tidak mewajibkan suami memberikan nafkah kepada istri, nikah sunni

mewajibkan suami memberikan nafkah kepada istri.

Dalil-Dalil Haramnya Nikah Mut’ah

Haramnya nikah mut’ah berlandaskan dalil-dalil hadits Nabi saw juga pendapat para

ulama dari 4 madzhab. Dalil dari hadits Nabi saw yang diwayatkan oleh Imam Muslim

dalam kitabnya Shahih Muslim menyatakan bahwa dari Sabrah bin Ma’bad Al-Juhaini,

ia berkata: “Kami bersama Rasulullah saw dalam suatu perjalanan haji. Pada suatu

saat kami berjalan bersama saudara sepupu kami dan bertemu dengan seorang

wanita. Jiwa muda kami mengagumi wanita tersebut, sementara dia mengagumi

selimut (selendang) yang dipakai oleh saudaraku itu. Kemudian wanita tadi berkata:

“Ada selimut seperti selimut”. Akhirnya aku menikahinya dan tidur bersamanya satu

malam. Keesokan harinya aku pergi ke Masjidil Haram, dan tiba-tiba aku melihat

Rasulullah saw sedang berpidato diantara pintu Ka’bah dan Hijr Ismail. Beliau

bersabda, “Wahai sekalian manusia, aku pernah mengizinkan kepada kalian untuk

melakukan nikah mut’ah. Maka sekarang siapa yang memiliki istri dengan cara nikah

mut’ah, haruslah ia menceraikannya, dan segala sesuatu yang telah kalian berikan

kepadanya, janganlah kalian ambil lagi. Karena Allah azza wa jalla telah

mengharamkan nikah mut’ah sampai Hari Kiamat (Shahih Muslim II/1024). Dalil hadits

lainnya: Dari Ali bin Abi Thalib ra. ia berkata kepada Ibnu Abbas ra bahwa Nabi

Muhammad saw melarang nikah mut’ah dan memakan daging keledai jinak pada

waktu perang Khaibar (Fathul Bari IX/71).

Pendapat Para Ulama

Berdasarkan hadits-hadits tersebut diatas, para ulama berpendapat sebagai berikut:

• Dari Madzhab Hanafi, Imam Syamsuddin Al-Sarkhasi (wafat 490 H) dalam kitabnya
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Al-Mabsuth (V/152) mengatakan: “Nikah mutah ini bathil menurut madzhab kami.

Demikian pula Imam Ala Al Din Al-Kasani (wafat 587 H) dalam kitabnya Badai Al

Sana'i fi Tartib Al-Syara'i (II/272) mengatakan, “Tidak boleh nikah yang bersifat

sementara, yaitu nikah mutah"

• Dari Madzhab Maliki, Imam Ibnu Rusyd (wafat 595 H) dalam kitabnya Bidayatul

Mujtahid wa Nihayah Al-Muqtashid (IV/325 s.d 334) mengatakan, "hadits-hadits yang

mengharamkan nikah mutah mencapai peringkat mutawatir" Sementara itu Imam

Malik bin Anas (wafat 179 H) dalam kitabnya Al-Mudawanah Al-Kubra (II/130)

mengatakan, "Apabila seorang lelaki menikahi wanita dengan dibatasi waktu, maka

nikahnya batil."

• Dari Madzhab Syafi', Imam Syafi'i (wafat 204 H) dalam kitabnya Al-Umm (V/85)

mengatakan, “Nikah mutah yang dilarang itu adalah semua nikah yang dibatasi

dengan waktu, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, seperti ucapan

seorang lelaki kepada seorang perempuan, aku nikahi kamu selama satu hari, sepuluh

hari atau satu bulan." Sementara itu Imam Nawawi (wafat 676 H) dalam kitabnya Al

Majmu’ (XVII/356) mengatakan, “Nikah mutah tidak diperbolehkan, karena pernikahan

itu pada dasarnya adalah suatu aqad yang bersifat mutlaq, maka tidak sah apabila

dibatasi dengan waktu."

• Dari Madzhab Hambali, Imam Ibnu Qudamah (wafat 620 H) dalam kitabnya Al

Mughni (X/46) mengatakan, “Nikah Mutah ini adalah nikah yang bathil." Ibnu

Qudamah juga menukil pendapat Imam Ahmad bin Hambal (wafat 242 H) yang

menegaskan bahwa nikah mutah adalah haram.

Dan masih banyak lagi kesesatan dan penyimpangan Syi'ah. Kami ingatkan kepada

kaum muslimin agar waspada terhadap ajakan para propagandis Syi'ah yang

biasanya mereka berkedok dengan nama "Wajib mengikuti madzhab Ahlul Bait",

sementara pada hakikatnya Ahlul Bait berlepas diri dari mereka, itulah manipulasi

mereka. Semoga Allah selalu membimbing kita ke jalan yang lurus berdasarkan Al

Qur'an dan As-Sunnah sesuai dengan pemahaman Salafus Shalih.

ãa.J 3'3): yu-J 3">}

ãal ia.J -K. -: : Nsi :

ãa.J -Sis •A: -a: L'3 Asi.J ual 383 .äal-J ":u.J": &: si A: 3-3 ." 3:" 3>u J- 4-Jl.

el- - - aul e : , : 91 &-Jé*- - :u-s : - - -a: "A-"s.

-KJ 4-3-24 -aã S: -33 - 26 Jušuls &us'N's SJ - 'e - "3:" 32u La Je:

* -& -&M & : - - - AA slab: SJ 2,- J 9,-s.
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u-90.2 ia.J -K. -: :uu:

-KJ :* 34 Juli 9 - 5, Ji J-A : Ji 3 4-J -S":4: --J - : *,°

s: -); S; e-a- le- su-l 5, Jes &- S3 : - - 4 - 39 : sesu

-KJ se: J. va-i -v & u:".

S J- Jl-6 - 9 -usul - sula) --> "Jus ul: , w, A, e,: :

S90 : 9. J-S suas ue &: *A: - --".

J-S: , -!: :A: -al A -S - - -KJ La 983is.

>>&-J S: J3) J3 : S3.

4-J -K &

Jaels, S. J. -ue: J: 4-J -S -- le sead &-l.

Jsi-Jls &-A: -!> -ušu -U 4-J -K -,-s.

-uš -,- J.J. Ssi:

3: : :u: -& 2 3 : le S. (5) •sas--s: : & U3 : 93-3.J :- Jw Jé

7) •ssei use us : : : (6) &-so)

: : -us - -é -ju -- se4 -, -e 3- - - - : - 494 -

lue Aé A$1. 3i 4. Ar9} \ sl); Ja: J-> :-Jús AS -1: 4. -u5.

Je J.J.J. vis -els & &:ui ":3'- S3 -, -!" -:u -S &- 5, J:

4-33 -\S 31 J$ 3>: AéâJl° 390all° 3.413 -1-Jus u:e :2;" ajl; su: 34° :4-25 x 4:35

SS:- si ule: e); se -: ul° :4 - 39ual ele : --el -,

sxia) &urg as;.J : sa: e590 :.

e,- 14 J- :- Gaw & - : - 9 ua e.

4-J J* -,-) JJ> :uu:

- S---J-----J- - - - - - J; us'.
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u: *- AS 3- -é-ulu: *J: - - 4 - 4 J-, -ui - :

e-u! le J.J.Jls &aui e: JI le-e : : : ele - - - - - - - su-/ > --

4 - - 9 :us 4 -, -ue & Jeu 9 - 9- 'la w : -- : -J:

9s di J- ua "ue - S3 (3,- se)",: - al-S - as- ges - 3° : - le

* : : - J --.
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* - Jl es - - - 4 -ue & wi - 4 : 4-l eury - -

&u=}.

:Juli ---.

:u S14 -Je: J: -4-J -K si-4-Je &-9 ,: 4 syu.J Je" -- , As-J Jé

* - - 3: J: 98 di -ue & :-ws Ae-J -".

*u:J ---.
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U+ sius. Jal el->} :J: Ji 3 4-J -K. -43i. 93°,°3 A-,-J ä-SGS &lsi J- Aseul 2,:.

4 J- J9-, - - 3°3- Ju-J ue & J*) Je -->- J: Je |3|--!> 26 J lu 35: S 43 :1;Ju:

Sxal & 3- 5 -S ols &Jé*; -a: *ula : Aie & Bles - - - - le

ulau -SS ;u-s 92u 96 .38, Sues -); Agalls.

Alu-J -.. :

14 -KJ & Bles - su e, sas 4.2 : - SGM - - -- lai, 4-J -S uu-J :

ulau -SS ;u-s$2u 96 .s,: 390al 3 a6-i & 3- J S Jau -sul.

&Aula) --:

- - 4 - 4 J-, -se e S>- 9é J- Jl-sel as - -& > N" a;-9) Je.

*u es. J. Gu -- - 4 - 4,- 9- J-4 - :".

10.13 0152. Mengikuti Daud Ad-Dzohiri Nikah Tanpa Wali Dan Saksi ?

PERNYATAAN :

Ghufron Bkl

Adakah yang memperbolehkan mengikuti pendpatnya MAM DAUD ADDHOHIR

mengenai menikah tanpa wali dan saksi-Saksi ? Syukron atas pencerahannya...

JAWABAN :

Yupiter Jet

Saya coba lampirkan beberapa ibarot, yang mudah-mudahan nyambung...

suai 9-a: -4 J-M - si : -)' -S : -us 3: S di Je à-} <9-al 9 Ja.

- avy J - - 44; -5. Ji-l --- -- 40% - : -- s:

* &-,- -- -e &4 - G - 9sep : - 4 ol-, - - 9 ge &

* A,- r:usel eual 5 : Jau-MJ - 4-ei Ji

Intinya... Tidak boleh taqlid selain kepada imam yang empat. Bahkan larangan taqlid

kepada selain imam madzhab yang empat itu hingga untuk amal sendiri, apalagi untuk

fatwa. Sebenarnya masih banyak ulama mujtahid muthlaq di luar imam yang empat,

seperti Imam Sufyan Ats-tsaury, Imam Allaits, Imam Ishaq bin Rohawaih, Imam Ibnu

Jarir, Imam Zaid bin Ali bin Alhusain, termasuk Imam Dawud Azh-Zhohiry.
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Kesemuanya termasuk ahlussunnah waljama'ah. I Bughyah ].

el Aulis ulu -- - -ae: web- 49 ×- ( eu-Il u-l Jai si) u-l 24 J>>:

Aua Jal 9:1: e): :

Larangan taqlid seperti di atas bukan karena kapasitas para imam yang bersangkutan,

melainkan dikarenakan sistim kodifikasi yang diragukan, dan hal itu akibat dari tasahul

para pengikutnya dalam men-tahrir (memperbaiki/memeriksa) madzh-habnya. Al

Farqu Bainalfirog].

Jsial Je uji - ale - -e-e Ju : Jes - -se S J 9 - SM >>> -l: : S

-J

Nikah dengan tanpa wali tanpa saksi dengan taqlid kepada fiqih madzhab dawud azh

zhohiri hukumnya tidak boleh, bahkan termasuk zina... [ Fatawa ibnu hajar

alhaitsami ]. Demikian, mohon koreksi...

10.14 0164. Saksi Nikah Haruskah Ngerti Bahasa Arab

PERTANYAAN :

Kang Din Hasan Bani

Assalamu'alaikum, nderek tangklet,apakah org yg menjadi saksi dalam pernikahan

harus faham bahasa arab bila acara jab Gobul memakai bhs arab?? Maturnuwun

JAWABAN :

Yupiter Jet

(895 - 34 - J5 - Jl As:Ju 4-2 J- si (:J - Jl LA :4:

-il-lai usia -is: sl;- : -S 2953 -:

Fathul mu'in

Sedang menerangkan aturan SHIGHOT dalam akad nikah... diperbolehkan akad

nikah dengan menggunakan bahasa 'ajam (bukan bahasa arab), baik satu bahasa

yang sama atau dengan bahsa berbeda. Ketika bahasa pengantar akad dengan dua

bahasa berbeda, maka masing-masing disyaratkan memahami maksud dari redaksi

bahasa itu.

Je J-a4 Ja: - Jl - 4 : s-a: - le Ju'N' - 06 Je : Usual: u-l: u-43° 4: 4-6 Je
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10.15

A-3'N

Ketika bahasa pengantar berbeda, dan pemahaman terhadap redaksi bahasa itu lewat

TSIQOH (penterjemah terpercaya), maka PEMBERIAN pemahamannya itu

disyaratkan harus sebelum akad, atau ketika akad berlangsung hanya saja jeda

penterjemah antara jab dan qobul tidak terlalu lama.

Bahkan bila memahaminya terjadi setelah akad, maka akadnya dihukumi tidak sah

(diulang).

(uai Jl.usul 4-6 si Js Je ->,'ax (Ol-usul 4:

Kalimat "asy-Syaahidaani" bertaut ke kalimat “kulu" yg ada sebelumnya, yang

maksudnya... termasuk dua saksi pun harus memahami redaksi jab Kabul.

4 asius - - S90 ua°S Jaa -,: *ulu - 9 -als ssau sua &: :Ju 2l, Jl:

Ja; ; 3:-J us

|'anah

Redaksi akad dengan terjemah harus dengan redaksi yang memberi pengertian

“KUMPUL" sebagaimana arti NIKAH dalam bahasa arab adalah KUMPUL (andai dlm

suatu bahasa ajam NIKAH biasa diartikan yg lain... diartikan "membeli” misalnya...,

maka akad dgn bahasa ajam tersebut jangan menggunakan kata NIKAH). Demikian

fatwa Syaikhunaa almuhaqqiq Syaikh Az-zamzami.

- -KJ asal es-e, si ->, J: -) aux ->, '' - &, &-alu -KJ reuil Aâe 's

su :- Aal - ra: S di :e-J: 2u) -- Jés - -ae: :u- 4 : 45

-še si u!; •:J Ji-u!; s-6-Jl.

Bila seorang qodli melakukan akad nikah dengan seorang 'ajam, qodli dengan bahasa

arab dan 'ajamy dgn bahasanya sendiri, tetapi si 'ajamy memahami bahwa maksud

dari redaksi yg dilontarkan qodli adalah untuk menikahkan, maka akad seperti ini

dihukumisah. Demikian menurut syaikhuna dan syaikh 'athiyyah.

Dalam kitab al-irsyad dan al-minhaj dikatakan: bahwa kesalahan pelafalan bahasa

arab oleh orang awamm tidak menjadikan rusaknya akad.

0177. Suami Yang Enggan Menafkahi Bathin Istrinya

PERTANYAAN :

Tubagus A. Baedowi
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Mohon penerangan.... bagaimanakah hukumnya seorang suami yg tdk memberikan

nafkah bathin/menggauli istrinya berbulan2 pdhal hidup satu rumah, mohon

peneranganya dari saudara2ku semua.

JAWABAN :

Masaji Antoro

Batasan kewajiban memberikan nafkah batin terjadi khilaf diantara Ulama Madzaahib

al-Arba'ah :

* Menurut satu pendapat Syafi'iyyah seumur hidup satu sekali. Selebihnya

disunnahkan empat hari sekali

* Menurut Hanafiyyah wajib tiap empat bulan ...sekali.

* Menurut Hanabilah wajib empat bulan sekali bila tidak ada udzur

* Menurut pendapat rajih dari Malikiyyah wajib tiap empat hari sekali bila ada

permintaan dari istri.

1.183 -2 &u-J j-J As-J :

3' ul: 4° 3 Ja: *J : : elas &-M; 5.0 su-is -- -a: V : J-J as- Aj-ues

Ju : J: es : 8 -- 3 -Sl; -s; 4 u: u: S -u- u: wai sa. 94-9 -u

*- S, Guil & Je*- -as : -4-U N : 9%

w, ,: eise ra: , le J: - ; ; ases

2. 414 -2 &l," s:J :u-J Ja.

( , , ; Ge-a- e-a-s - sisa-ue - Jl. 5-9 S3- G (Gelar $ 9 -:

:u Ge Ju : Jšel° N 9 5-9 --> El; ; ;-4 g se: A & S: ; ->s, Ju:

9 --S & l° 4-b A, wu. Si J: ; Al-M Jxi Jé eurs & 4 - bue

J. Je e-e,- ->, '31 - , 2,4'N :

S •i si (J- •i) 4 Je, di AS jau ( - ) -) : -Sus : - ) : - ) : -4 -u
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4-Jé (*.e-J N) 4-ali; (J:ul: , -! 2: ): :-lu -4 si (*) :

uu-i e-a -J J°5: Usu2;. N! s%) : S: uu-i Aju- -2-3 3,- 4:- ai-: --J: ,

*Jessu; ;- eur : 0 - ) - - - - Jse us es se-ali 9*

u- 4 :u a' u: reuil yai era : sl); , 4:u.

( \seur Ju u:u-ei : - , Al J- S ula seur 4, Ji-lel: : :M Jé ( , - ai-s 4:

& S 9 - 34 ° 9,4 J S 50 M S at;'": sual -J-4 S : , :u --> uu

4-5, J - &-Ji Qu :-a: exSJ La : 44 Jé 4 e-4 -es aue, S| >: 54 &

-3 : -) : Jè ju> -l: Aji - -le u , ua si-s Aé- 3 J: ,a 4 : - :- S

u:- 4 J- 95 sksu Jua Jiu : :J : - ; Jé -4 -J-4 S ses' Girle,

.ue &J S :u -- 32u;A: , S-J Ale : 'e - aju sl: , ā- 4 al-Ji us

3,- si- as- J: - ou le Os di le & S-J le - - -ae ues ul-e Ja

* 4 Je, --> , evel wi - - - - reul 4-3 , e-e & si sua: :

J: ;- si &2,\e ue Je, yua S. Ale &3: Uu-i 32uju 2, J: , ā-) - Gre : Aji ole

4.131 - - -J j-J A3.J S1,4

J- 9 Je: , )ial : 31 Ju ue 5, U :;"Je --> se:) : -âl -ue Jé 4 sk 3' ul:

& : le , : , -!ra -44 ra: : eks J-A - : :

Ji us, ul. Ju :, J: , 4 ra: sks) u: -& 31 si -A: , i.e. S v -Ak S Ju-}

-, -, -a: ; Je - ex-, -Sé àa u: ele J ra: ei :u-l u: , :; & 31 -al

J: 5i, Ji Glai $ 4 Juli Jl;-i->>S uUls a: :

5. 265 >-2 J-au-J s:J Je" J: -Jua.

•l , - - J: ; ) le-la 4 : - , AS : - 5 - 4:3 (se: ) :; ; ; (42;k: ) J-a:

--si : - & ; , G- 4: , -! G- **, *Jw : ; va : "Je ( -

->A.J sa: "J : V le &-a-l : ( - ) •jk ( ; ) : - ; ) • J. Ale -Al- "

-ue -lla ) 4-a: -exa & 2,4 53: , -4-959 &ex &-U : :J Alle J-l: " &u°) ” : )

3-3 sis) le & & Ju (3) , u ,- ) -s; )
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6. 373 -e 3-ul s:J &)U :

- - - - - 3,: si4 a;" 3,2,2 : Jus Jl Ju Ju: Ar9} &- 3° -45 --> sula) -Al-l:

*Js ré-a• Ges uj &, -u-l Jae Je: , -- J: le - S di :ul ue se-J:

3,4

Catatan : FASAKH (merusak) NIKAH

* Menurut Syafi'iyyah bagi seorang istri yang sama sekali belum pernah mendapat

nafkah batin maka menurut qaul mukharrajGadli boleh menjatuhkan thalak.

* Menurut Hanafiyyah, fasakh nikah boleh dilakukan oleh hakim bila suami belum

pernah memberikan nafkah batin sama sekali dalam satu tahun. Sedangkan bila

sudah terjadi hubungan badan satu kali dan setelah itu belum ada pengulangan

hubungan badan kedua kalinya dan seterusnya maka menurut sebagian ashab tidak

diperbolehkan faskh. Sedang menurut sebagian yang lain diperbolehkan......

10.16 0191. ADAKAH ULAMA YANG MEMBOLEHKAN NIKAH TANPA

SAKSI ?

PERTANYAAN :

Ghufron Bkl

Adakah yang memperboleh mengikuti pendapat IMAM DAUD ADDHOHIRI nikah

Tanpa wali dan saksi ? syukron atas pencerahannya.

JAWABAN :

Yupiter Jet S

Saya coba lampirkan beberapa ibarot, yang mudah-mudahan nyambung :

...suai S-a: -4 J-M - si : -)' -S : -us 3: S di Je à-} ->-a, "Ja

9 -3 ev) - 44; -s.J- - - -- 40% - 44 - s:

9 - &-,- - - -e &4 - G - 9sep : - 4 ol-, -, - 9 ge

* A,- r:usel eual 5 : Jau-MJ - 4-ei

Bughyah : Intinya...Tidak boleh taqlid selain kepada imam yang empat. Bahkan
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10.17

larangan taqlid kepada selain imam madzhab yang empat itu hatta untuk amal sendiri,

apalagi untuk fatwa. Sebenarnya masih banyak ulama mujtahid muthlaq di luar imam

yang empat, seperti Imam Sufyan Ats-tsaury, Imam Allaits, Imam Ishaq bin Rohawaih,

Imam Ibnu Jarir, Imam Zaid bin Ali bin Alhusain, termasuk Imam Dawud Azh-Zhohiry.

Kesemuanya termasuk ahlussunnah waljama'ah.

el Aulis ulu -- - -ae: web- 49 ×- ( eu-Il u-l Jai si) u-l 24 J>>:

Aua Jal 9:1: e): :

Al-Farqu Bainalfiroq : Larangan taqlid seperti di atas bukan karena kapasitas para

imam yang bersangkutan, melainkan dikarenakan sistim kodifikasi yang diragukan,

dan hal itu akibat dari tasahul para pengikutnya dalam men-tahrir (memperbaiki/

memeriksa) madzhabnya.

Jsial Je uji - ale - -e-e Ju : Jes - -se S J 9 - SM >>> -l: : S

-J

Fatawa ibnu hajar alhaitsami : Nikah dengan tanpa wali tanpa saksi dengan taqlid

kepada fiqih madzhab dawud azh-Zhohiri hukumnya tidak boleh, bahkan termasuk

dihukumi zina.

0192. HUKUM MENGUMPULKAN BEBERAPA ISTRI DALAM SATU

RUMAH

PERTANYAAN :

Neil Elmuna

Sifulan punya isteri 3 rukun dan damai mereka hidup dalam rumah besar satu atap

bersama anak2 mereka. malam jumat nanti dia ingin sesekali berfantasi dengan

mencumbu 3 isterinya sekaligus dalam satu kamar... bolehkah hal itu dilakukannya ?

JAWABAN :

Yupiter Jet

Kembali ke pertanyaan di atas... Sedikit saya nukilkan beberapa ibarot dari kitab asna

matholib :

(&) 4 :- : -;-is (3: -j:* 9: 4 : :- )& (J:3; le:

>; 9u ; (34-3 ya.

Dan Kewajiban suami terhadap setiap istri-istrinya memberi tempat tinggal yang layak
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(sesuai dgn kemampuan suami). Bentuk tempat tinggal itu bisa dengan satu rumah

untuk tiap istri, atau berbentuk bilik (kamar/kavling) plus perlengkapannya.

w < A. -

2- '. 3 * : : , : 2 : 2 z 2. ,i 22:2 Ja.: 6 : . . j : 2 > 41 st st - 2 s > 2 22 > 2 . . .812 : , : 21

:J. J.3: 3-2u-J : 3: *) aue: ! 54-1; u: 33 &- 34: Si: : ,
2

Haram hukumnya meyatukan semua isterinya dalam satu tempat dalam satu waktu,

karena hal itu bisa memicu percekcokan dan merusak hubungan satu sama lain.

Kecuali bila ada keridloan diantara mereka.

(&s: Eas sebelaksa : Gale els &agas B (Gale Al:

5jaljalis2u 3.ai Asal-A gaji Jlsilb 33:e 3.5 ialis

Dan ketika semua isteri telah meridloi disatukan dalam satu tempat oleh suaminya,

itupun masih dihukumi makruh bila suami sampai “menjima" salah seorangnya.

Bahkan tidak termasuk nusyuz bila istri menolak ajakan jima suami, seandainya jima

itu dilakukan di hadapan isteri yg lainnya.Tindakan/perlakuan suami seperti ini

termasuk DANAA-AH = kekeji/kehinaan (prilaku) dan termasuk perlakuan yang jelek.

|barot lain dalam aliqna :

As- ua se- J S Jaue, S1 S- 4- J S Jaue, S. al-l S- ase. Ji 4 -J:

u: S3 : s:S tle & 4-3 ° :3 sua, S|J-s-J Ja-a-l - - a. aes

: es -- : - us 9ut sexis su-i SS : : ,

Tuhfatul muhtai

Dalam beberapa sumber rujukan yg saya temukan, redaksinya sangat mirip dan

berkesimpulan hukum menjimak di depan istri yg lain adalah makruh. Perlu dipahami

pula, bahwa kemakruhan itu terjadi di bawah keridloan semua istri-istrinya. Dan

keridloan pihak istri-istri berkonsekwensi kepada kemurahan hukum terhadap suami,

sehingga hukum makruh dirasa cukup atas tindakan suami.

Alasybah.

Lalu kenapa masih makruh ? Banyak hal yang dilibatkan dalam rangka

bermu'asyaroh, dan yg paling penting adalah ma'ruf (kebaikan) bagi semua pihak

sebagai cara dan tujuan dari mu'asyaroh itu sendiri.

WAAASYIRUU HUNNA BILMARUUF Namun kemungkinan adanya penyelewengan

atau penggeseran kearah munkar dalam mu'asyaroh itu sangatlah potensial.

Karenanya, daful mafasid dijadikan pagar agar bahaya munkar tidak sampai diinjak.

Dan makruhlah yang menjadi pagarnya. Berbeda jika istri-istrinya tidak meridloi suami
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melakukan jamu terhadap mereka. Ketika ini terjadi, maka menjima salah satunya

dihukumi haram.

Ale a;- u: a;-u.

“Segala sesuatu yang haram mengerjakannya maka haram pula menuntutnya" | Al

asybah ]. Ketika suami diharamkan mengumpulkan istri-istrinya karena tidak ada

keridloan dari mereka, maka diharamkan pula suami menuntut hal-hal setelahnya,

jima misalnya. Di atas adalah analisa penulis berdasarkan rumusan ibaroh dan

beberapa qoidah fiqih. Karena keterbatasan penulis, jelas semuanya sangat relative,

dan bisa disanggah berdasarkan dalil atau ibaroh yang sepadan.Di bawah ini, saya

lampirkan juga ibaroh tambahan...

Si : Jua 2° : 2 -4 : : -ji -- : ja at:2u (s ::

J: ( : :S tle & 4; ): -g, :: , : J: eu:ju a: S :Ji us

bes: le & 4; se: ;ue - : -- : - ; ; ;-9 au-se:

Ad Ai Sesa : ;-: .

Tuhfatul muhtai

Intinya...Tentang kemakruhan jimak itu zhohirnya sebatas makruh tanzih, namun

apabila ada indikasi lain yang negative seperti membuat istri yg lainnya tersakiti, atau

bertendensi ke melakukan kemungkaran seperti melihat aurat istri yg dijima, maka

hukum makruh jadi gugur dan berubah menjadi haram. Keharaman yang dilakukan

suami itu, diperkuat oleh tashshih dari Imam Aladzro'l, beliau cenderung menganggap

haram.

(&: :(en:S-3 : Ses 4: ) : - :8u: - ; (4: : S; 4:

J: ajis - si: : , : , : usia--és-A -& Stu:

* & le

Tuhfatul muhtai

Bagi yang sudah beristri lebih dari satu dan mereka ridlo, silahkan mencoba dan

selamat mencicipi. Demikian, Semoga bermanfaat...

10.18 0194. MENIKAH DENGAN ORANG YANG PUNYA MASA LALU

KELAM

PERTANYAAN :

CutZawheera
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Assalamualaikum Ustadz. Ada kisah spt ini : Seorang gadis muslimah yg insyaAllah

baik agamanya&Selalu terjaga kesucian dirinya, dikhitbah oleh seorang duda beranak

yg mpy masa lalu kotor (pernah berzina berkali2x). Dulu pria tsb terpaksa hrs

menikahi seorg wanita krn sang wanita tlh dihamili olhnya,tp ternyata rumah tangga

mereka tdk harmonis krn si pria kecewa krn wanita yg tlh dinikahinya itu dulu pernah

hamil dg mantan pacarnya tp digugurkan, si pria jg merasa tdk puas dgn kebiasaan &

pelayanan istrinya. Lalu pria tsb berselingkuh dgn wanita lain lg /rekan kerjanya

(wanita lajang,bukan suami orang), ini terjadi bh dr 1X.Perselingkuhannya hanya utk

menyalurkan kebutuhan biologis krn teralu kecewa thd istrinya. Kmdn istrinya

membalas selingkuh bahkan pergi dr rmh selama berbulan2 bersama selingkuhannya

tanpa pernah menemui anak2nya yg masih SD (tp Pria tsb tetap merawat anak2nya

dgn baik). Krn hal itulah mk merekatih cerai & pria tsb tlh bertaubat bbrp thn lalu & tdk

prnh berzina lg,semenjak itu insyaAllah tlh jd pria yg sholeh&taat pd hukum2x

Allah.Pertanyaan saya: apa yg hrs dilakukan muslimah ini ? menerima khitbahnya,krn

dia menilai pria tsb memang baik&muslimah ini tak mempermasalahkan dg keburukan

masa lalu si pria tsb,yg penting ketika kenal dgnnya si pria tsb telah jd pria yg

istiqomah dg ketaqwaannya shg layak dipilih jd imam. Ataukah muslimah tsb hrs

menolak khitbah dr pria tsb ? krn wanita suci sptnya tdk pantas utk pria yg pernah

berzina. Bagaimana solusi terbaik scr Islam dlm kasus ini ? terimakasih banyak atas

penjelasannya " " Wassalamu'alaikum.

JAWABAN :

Masaji Antoro

WaalaikumSalam Wr Wb

: *J-A : 31) : - 4 - 4 J- Je: Je* 4 : : ei se:

J aius 2:12 si ole, (Ju-) 4 : Sisi si ulale Ale Jé Ju: *

Diriwayatkan dari Abu Hurairoh ra. Dia berkata : Rasulullah shallallaahu 'alaihi wa

sallama bersabda “Bila seorang lelaki berzina perbuatannya laksana penutup (iman)

baginya namun bila dia telah menjauhkan diri dari zina (bertaubat), imannya kembali

padanya". (HR Abu Daud).

& 44,- Ju-9-X el) : - - 4 - 4 J- Jé :u : :

Ale 2) -u Ju Ju-X Ju,- & ; -ual J3 5° su: )

Dalam sebuah riwayat Imam Baehaqi dikatakan : Rasulullah shallallaahu 'alaihi wa

sallama bersabda "Iman itu laksana gamis/baju yang Allah kenakan pada hambanya

yang dikehendaki, bila seorang berzina lepaslah pakaian tersebut bila dia bertaibat
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dikembalikan lagi pakaiannya". (HR. Baehaqi).

Aa: 5.0 : ; , :; 3: S: J4 -,: :M :\;u :! 3: S:

Ale &sual 43.J -,4° 31 S1 & 4:13 --ulu

"Tidak boleh menikahi wanita pezina yang sudah dikenal umum perbuatannya, tidak

boleh juga menikahi lelaki pezina yang tampak kejelekan dan dikenal umum

perbuatannya kecuali bila telah nampak adanya taubat yang benar darinya". IAIFiqh

‘Alaa Madzaahib al-Arba'ah V/60]. Wallaahu Alamu Bis Showaab.

0268. ASI, SUAMI DAN HUKUM "RODHO'"

PERTANYAAN :

Abi Neisya

Apa hukumnya seorang suami meminum air susu istrinya ketika bercumbu atau

bersetubuh ?

JAWABAN :

• Raden Mas LeyehLeyeh

275 U2 / 3 2) - J:J 5-es Jrjual 423))

u'e -- Gael J.l. -e, , -& ia : - -is :

- Le -& 9,4 -s; 4: -an e e,- usul Gla

---> -& -: gul - J S --2,6 - -& :: 4-6

3, J: si: :u G -3 ° gu ul - Jss & tul -->

ui - -as - - - -- - - -al - sus- :

g-J ol - e,- $ 4 :ul : Ji : Ji Qi 2l-J 0 <-s

g-'Ji B- --9 -- G s, ul es :ul e :

S : --- J; Ji :&& xi - Jé al°

Je si J- 4-3; 3: 9 J9 9 J; sias) • 9u-l 3:

Je -& -a: , 3 ut Ju- - - 2: -U 3: 9 Aji : 4-s
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-J : 9.l. -->, 's-J e e,- 9 x 4-3} < sb$1.948 -

-e, u534 ul - J & - e,- S3 - 4: 4-& -:

Je e,- S3 -& -: : , : -š su :-al iala

sia

Coba dicocokkan, selanjutnya dijelentrehkan, D

J;.J 96u Slaz, S

Tak ada rodho kecuali pada usia (di bawah) 2 tahun. Maka, hukum

cerai/talak-nya apa sebabnya?? jika seorang suamii yang minum air

susu istrinya dihukumi ter-talak pernikahannya

• Edy Humaidi

FORSAN SALAF [ http://forsansalaf.wordpress.com ] menjawab :

Waalaikum salam warahmatullah wabarakatuh. Syarat-syarat menyusu

yang menjadikan mahram ada 5: [1]

* Usia anak yang menyusu tidak lebih dari 2 tahun Hijriyah. Hal ini

didasarkan ayat:

: 4 sisi Jessee, . Sist - as:; 3: 3-, elasi:

Jessels 4 : S; wali ial, 3- 5 - S3-: : exaju:

Si: : : --> ju: : 2, 3 Sue st & u: Jee,:

w di Sibuel di : *aju: -- s!: :u: Se:S; ; 2:

233) - 3:)

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun

penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan

kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan

cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar

kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan

karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun

berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua

tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak

ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh

orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan

pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan

ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan." (QS.
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Al-Baqarah-233).

Dalam hadits yang diriwayatkan Imam Daruqutni dari Sahabat Ibn

Abbas Rasulullah SAW bersabda:

:J 9su Saue, S

"Tidak ada hukum persusuan kecuali dalam usia kurang dari dua tahun"

* Air susu berasal dari perempuan yang sudah berumur 9 tahun

Hijriyah.

* Keluarnya susu pada waktu masih hidup.

* Susu yang diminum sampai ke perut besar atau otaksi anak.

* Masuknya air susu di waktu si anak dalam keadaan hidup dan tidak

kurang dari lima kali susuan.

Karenanya, bila seorang lelaki dewasa yang minum susu istrinya hal ini

tidak berpengaruh terhadap hukum mahram, dalam arti istrinya tidak

menjadi ibu susuan. Namun bila suaminya adalah seorang bayi yang

kurang dari 2 tahun (mungkin ini belum pernah terjadi, namun tetap sah

secara syariat) dan memenuhi syarat di atas maka dia menjadi anak

susuan, istrinya menjadi ibu rodho dan status pernikahannya batal.

Contoh : seorang anak bayi yang belum genap 2 tahun dinikahkan

dengan janda yang baru melahirkan. Kemudian istri menyusui suami

kecilnya sampai lima kali susuan maka status pernikahannya batal,

status istri berubah menjadi ibu rodlo', mantan suaminya menjadi ayah

rodlo', dan suami kecilnya menjadi anak rodlo'. 2

(J Jl: - : al- : 3, 3 Ja- - -al: 4.27 - J>es ex-J &ve, (*:

- &B vel,el & 2, 3la Qi u, u: -, -> u: J;- & &re, ->:

a: 34 - Aala 3 Ju-2, b: u: AJ se - 4-2, Ji ala si - - Ja:

J- ala si -S : , eks- 3 J;- si-i sulls Ju si Su->es -:

s-: sui e-U 333 & 4-2, ra: J: : , -- 9 4 ->u : -:

J S - & 2, 3, Jb eue: w- --> -se: -43-e J1 &re, & 4 -J

us-sui a;- &is & 2, 33-i u: Ji asal J. 5, Jr., , 's - - - 4,2l.

u: 3,: ‘Jeu : - ; ),° C - Jl;.
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1/271/ Ju Ji º»

se e, o gl -lº sºlº, e lº stessº 334- -sº e, al -3 al 3 e il 5.º sº e

e 2, c. e eº- le ºsi – se e se erº se e lº sº

e ;- esº); e, elablº” º si gºl: 3- è os e s - e e, e

S Jº - e º A e º J;- " -se º se erº e ce se - e lº

º;s - a cui erº lì e, sº e giºie e sº: “ ;- è os º S 3 e

ré - Si aluaº, al-3” guai”,

e sedi e le Jºe lis, “eles e 3- gº di Jº -albº e il Sal Jº

c - è os e S 2 e S“ eb-Jº le asilº e 3-4 º 23, lº sai, es- S”.

º J;il se e se lº dº Sºl, Si te e iº lº sº - ed iº

ce e, se sº - Si e, se sì - e -º Jsi e

J2I 275 cº / 3 z) -cº 5. Lo e, c-Ual º e3)

sial gas e- slal el e b , e -sº sia resº esºs 3,

Lºſ -S - - -S -º , e -s , lº sº - al le e

sº gºl e le J2S oº al sºle - e-S -si gºl el Jsº -eº

- - - - - º al - sº, a 9, J Si lº sº e º

se erº º gi º eº Js - oi sº cºl 5-: ºltre al " e

Ji blº -e-eSº sºdº e sa cº º º le si o, º

S ci - a º è Jgº e Jº esºrº ese es e il - Jº ale ºrº

si sº - e il J- e, se S 09 e oi è Jgº e il cºsº e o al 33e

cs e sbSlºis - le zº -a e sl uº Jee e sei a - 3 - S

e,- S, º sº -S -si - º cºl 2, 3, e- le e- º cºlº

zº e - essº al tie - e º usº º al ra e sº - e

sº º erº , cºs-s.

267 cº / 3 z) -cº 5. Lo e, c-Ual º e3)

ºss JºS era ºi lº sa, lº Jeº º os;S vi era sºs; è Jºº - ſi

Jay - e S, º se -a - ol, e ºra lº erº e la S -e lº le

º ai) º –si lº sº ai, i sasº S sºlº cº: ºree- Si Jº; z-al se al
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3 : &ai, 3 - 4: gul e-l 9 Sl; a;- : Ju Ju -,-l -: :

J -- 33.4-J sk 3 jaua." -- -: S v5 r > 4. Gla: *J & gas & -l

3>};" |u-- 4: -Juli -- Jes-a-J :-al Je a;- : - -al : :

& sel S- 9b - - -se: * - - - 9s , al 4 :

ai : ai: a-, -is : - Ju-X * : -Jée-A: - :u Ju

Jas le as J: -al: : , e,- 9 J: -4°.

• Masaji Antoro

Air susu menurut kalangan syafiiyah dihukumi SUCI bahkan syekh Abu

hamid menyatakan terjadi jma' ulama dalam hal ini.

(-28 &a 4 Jes-a-l as -- le au sas ->S J (-Jul

4, J- - 3 J- ulu-el J. Pus' Ge : - aju ssu-J -ue S

26-3 -J -u: *si : -)'.U 26-3 : -us 8,53 ,,,au Jalau

Al-U 4 : - -l: ,ak ta: ; J. - Las guay; 2:ul 4ua

&- - -u5-ie Ailai -- xi - J Ji 3; 4: ); S1 J.

Jl -a-lu ul° 3! ), J &: -u - :us, JG 4,4 ke J-J

* 4, 5,- jau 34 - 44 °3 - -3-lu - 9 A ->S

| al-Majmuu II/569]

Orang yang sudah dewasa (diatas usia 2 tahun) saat menyusu tidak

menjadikan kenasab dengan yang disusui.

Jw 43 JS3 : 5 Aeue, Qg &2,3 J>J e Lu5 : 06 Jl ul :

{J.L.5 J9- Ja28, J-e, -J}} }

| al-Fiqh ala Madzaahib al-Arba'ah IV/126]

Saat menjalani cumbuan diperkenankan melakukan apa saja asal

bukan anus

{ui su -- c. 4: J: Jé { - : “S,- 5° :3 -,- S3

: Al J. J8 3l 3, 4 si

Istri-istrimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok-tanam, maka
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datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu

kehendaki. (QS. 2:223). Artinya gaulilah ia sesukamu baik dari depan

atau belakang asalkan semuanya mengarah pada kelaminnya. al

Muhaddzab II/62]

J° 09.as - ae, G- - 44 : 315,-UJ>} > -ls &-S

sk9 Jøs al;- 34 °.U Ju: S1&-S 83-9 J5 -u: al-J

l: :S -,- S3-} Jw 43i (1) :J S J: ; -slu.J Guju

Sueé si A-6: : e si (2) [223/2:5,ill {- sisS,-.

Ji-S,- se} :45 - Jue cal Jé . (3) G4usi 3,4 si Ali.

34. S Jalusi 3,-3 Alias 3.23: 443 [223/2:3,ill {

•l; 5,- - Jl: Ali - Jl AS s>| 3, 4, 8, J. J.

- ->J - J: ->0 J3 &23 J3 : -!> 45ju -

*• :

Menggauli hukumnya wajib bagi seorang suami pada istrinya bila tanpa

adanya udzur untuk menjauhkan dan menjaga dari dari keharaman, dan

diperbolehkan senggama dalam berbagai cara asalkan bukan pada

lubang anusnya karena ini haram. Tempat yang digunakan bercinta

menurut kesepakan ulama adalah kelaminnya bukan duburnya,

berdasarkan firman Allah ta'aalaa : Istri-istrimu adalah (seperti) tanah

tempat kamu bercoCok-tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok

tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. (QS. 2:223). Artinya

dengan berbagai macam cara dan gaya : Berdiri, duduk, dari depan,

belakang asal dikelaminnya.

Berkata Ibn Abbas ra, "maka datangilah tanah tempat bercocok

tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. (QS. 2:223). Artinya

dengan berbagai macam cara dan gaya : Berdiri, duduk, dari depan,

belakang asal dikelaminnya jangan melampaui batas pada yang selain

kelamin. Ibn Abbas juga punya pernyataan lain sehubungan ayat ini

“Bila kamu ingin gaya dari depan silahkan, Bila kamu ingin gaya dari

belakang silahkan, Bila kamu ingin gaya setengah menderumpun

silahkan, aku mengartikannya khusus pada tempat lahirnya anak

(kelamin), datangilah dengan gaya sesukamu". al-Fiqh al-Islaam

IV/191].

TAPI SEBAIKNYA JANGAN DILAKUKAN, APA NGGA KASIHAN
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BAGIAN ANAKNYA DISEROBOT ???

10.20 0299. Detail "mahrOm"

PERTANYAAN :

Jims Dyliefaniyz

& 4 - :e&

Saudara2 kita yang satu mahrom itu siapa aja?

JAWABAN :

Mbah Jenggot ll

4: 4 - 29- &les

Wanita-wanita Yang Haram Dinikahi < mahrom >

Sebab-sebab haram dinikahi:

1. Haram dengan sebab keturunan:

i. Ibu dan nenek hingga ke atas.(maksud keatas adalah ibunya nenek dst)

ii. Anak dan cucu hingga kebawah.(maksudnya kebawah adalah anaknya cucu dst)

iii. Kakak-adik seibu-sebapa atau sebapa atau hanya seibu saja.

iv, saudara bapak yakni kakak/adiknya bpk,kandung maupun tiri (Bu lek/bu dhe dr

ayah)

V. saudara ibu yakni kakak/adiknya ibu kandung maupun tiri (Bu lek/bu dhe dribu)

Vi. Anak saudara lelaki (adik atau kakak) hingga kebawah.

vii. Anak saudara perempuan (adik atau kakak) hingga ke bawah.

2. Haram dengan sebab satu susuan.(Tunggal rodo'):

i. Ibu yang menyusui.

ii. Saudara perempuan sesusuan.

Sabda Rasulullah s.a.w yang bermaksud.

4:

“Haram dari susuan sebagaimana haram dari keturunan ". (Riwayat Bukhari dan
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Muslim)

Perempuan-perempuan yang haram dengan sebab susuan adalah sama dengan

orang-orang yang haram dengan sebab keturunan.

3. Haram dengan sebab perkawinan/menjadi mertua. (Musyaharah):

i.Ibunya istri keatas baik ibu kandung maupun ibu rodo nya istri.baik suami sudah

berhubunagn intim dengn istri atau belum.

ii.Anak dari istri (anak tiri suami) jk memang sang istri sudah berhub intim dengan istri.

iiiistri-istrinya bapak (atau ibu,baik ibu kandung maupun ibu tiri)

Vi. Istri anak-anaknya.(menantu)

YANG DISEBUTKAT DIATAS HARAM DINIKAHI SELAMANYA (BAIK SUDAH

CERAIDENGN ISTRIATAU BELUM)

Sedang yang tidak haram selamanya (haram hanya ketika menikahi kedua-duanya ato

keempat2nya/mengumpulkan dalm satu pernikahan) jk istri sudah dicerai maka boleh

dinikahi.mereka adalah:

i.Saudara istri yakni kakak-atau adiknya istri baik kandung atau tiri atau hanya saudara

SeperSusuan.

ii. saudara bapaknya istri yakni kakak/adiknya bpk,kandung maupun tiri (Bu lek/bu

dhenya istri drarah ayah)

V. saudara ibunya istri yakni kakak/adiknya ibu kandung maupun tiri (Bu lek/bu

dhenya istri dribu)

Firman Allah S.W.t.:

: - ; (22) S- aus as -é Gé: al-As a S, su-ji & :ui : :S;

& ::-3 ::-S -u: :S -u: :Ses:ues: :u::

>e 3:: : , : 3:: :U :u: , : , :U::- esai; eue:

u: : ekui 3 - Ase S, G-S : :Sis:9-19 &ai se - : :

(23)

22. Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang Telah dikawini oleh ayahmu,

terkecuali pada masa yang Telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan

dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh).

23. Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan
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[281]; saudara-saudaramu yang perempuan, Saudara-saudara bapakmu yang

perempuan; Saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari

saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu

yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan;

ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri

yang Telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan

sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan

bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam

perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang Telah terjadi pada masa

lampau, Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

[281] maksud ibu di sini ialah ibu, nenek dan seterusnya ke atas, dan yang dimaksud

dengan anak perempuan ialah anak perempuan, cucu perempuan dan seterusnya ke

bawah, demikian juga yang lain-lainnya. sedang yang dimaksud dengan anak-anak

isterimu yang dalam pemeliharaanmu, menurut Jumhur ulama termasuk juga anak tiri

yang tidak dalam pemeliharaannya. (Surah An-Nisaa' - Ayat 22-23).

0344. PERNIKAHAN PASUTRI MUALLAF

PERTANYAAN :

Eko Andri Priyanto

Assalamu 'alaikum. Ada suami istri muallaf...apakah keduanya harus menikah lagi

secara Syariat islam dan anak hasil sebelum mereka masuk islam apakah tergolong

bernasab pada ibunya ?

JAWABAN :

Hafa Zubair

Wa'alaikumussalaam. Ada hadits yg menjelaskan, bhwa dlu ada sahabat yg brnama

ghoilan, sblm dia masuk islam, dia pnya istri 10, stelah masuk islam, nabi

menyuruhnya untuk menceraikan yang 6 dan yang 4 dipertahankan, dan nabi tidak

menyuruhnya untuk memperbaharui nikah untuk 4 wanita yang di pertahankannya.

Keterangan selanjutnya menyusul.

Alif Jum'an Azend

Bila masuk islam bersamaan maka tak perlu memperbarui nikah mereka, sehingga

nasab anak mereka tetap pada ayahnya. Sekedarurun ibaroh kitab Subulus salam :

- &B 3u -slu - as - 9° 4 J>- as - 4: 4-,-l - 9 ×-l Jés
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e º,e us , l' e al testº - è a - le eº sºlº iº e º,i e º gas su asl a.

LºSS e e il listi. e, al al Jº -a! e US3 e-ail º es sº Vé º el e-º) si e- 25ed Jºbs

º ai lº sº -s - sºlº se i casi e -e º ed sº sºlº e- lui e

342 - Si è º è sº se lº ei 3 o º sb, e º se, al 3° le º

a 2 e º

ce- il sei il 9-4 del sede - 3 -; sºlº - si «ºgi,

2 2 o 3

d e 3 J;S zº 3- - º sº e geº e º -5ºl sºlº Jº eº e º

a-isl, «e-S

Jºzº e- - - -9 e ceº e º -;º 3 º Jº - e º se, eº e º

sede - -e gºS - Se - sb, «es ea- so.

e - se e – º- Jº e - os -S as º el se e e- sº Jº

2º le e-l-J -: ºrº e iº - e o ae, è ess, e º Jºli º º º ºrº

se sº iº!» è e: ºg, e- e iº lº sº se essº e iº sº e - - - - -

sie s si e lº yº ass e º le

3º e il 50 sl - - º lº sº, sº gl - ed iº erº –º, e S sº Jº

ce º- -ù º AS - il J 2,5 g - -si , l is gº iº ci sta -S J5

ué-S-l.

º º esa. -iº a -Su º º slal Jsi aa o gl usb - e cºl e lº è - Ji

e ziº e º e gºl s» º!» sº: «Verº º è -lº e le al e lei s» usa- sl- e Si

lºra e)».

º, e º - se le Je sº esº, º A e - sº - e º º - º e-3 os º

ºsº gas suas Jº - oè -ºsº, zº" oi -

º glº - è e se esis - oº º,as - ol: escº e si oi gº gº –as olº

z S.

º le sºli eb e, º e-S, sºla e ce S - , os J. J -S eS- e sº - le S,

a S-l -ù elº.

e- e se - -, as -, º, e º A e º J;-, oi - Se sºlº se, e º,si s e,

º sº -S e e-sy - eº- - º, se è

a -5 e - º- - ob -S e e-sy - J, le gº º A e Lº Sy, Jº
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- S3 - J- A S} Jw 4: 5-e use : , 89-9u 43,4 J- ulă 2:J -j: :->J -le

J JGS - as - - - S3 uua -- : {A: -ae :- S3} Jw 4: {es &sl

Ju-Ji.

10.22 0368. SEPUTAR "IDDAH WAFAT

PERTANYAAN :

Ahmad Sholeh Shofi

Assalamualaiukm. Apakah boleh seorang perempuan yg sedang menjalani iddah

wafat itu pergi ke mall, super market, atau tempat 2 lainnya? klu tdk boleh sebatas

mana yg di perbolehkan ?

JAWABAN :

Masaji Antoro

Wa'alaikumSalam. TIDAK BOLEH KECUAL| DALAM KETENTUAN-KETENTUAN

D|BAWAH |N|

sia-e 3 di e-i -se 56 ji - 9 :a : u921:u-ji - Cazi : : :

**& res u: 1:4:au Ju: 4 : 3, ia & aw gu -

•us :: Ju su-is sues 38; 4: ulis : -- : : : ,

5: 56 × 4: ; 4:55 ju-l 4: si ( ujs : ) : 433.

Tujuan Pengarang kitab membatasi bolehnya keluar bagi wanita yang sedang

menjalani masa idah bila ada HAJAT (kepentingan, seperti bekerja mencukupi

kebutuhannya) itu sekaligus memberi pengertian juga diperbolehkan baginya keluar

dalam keadaan DARURAT seperti dia khawatir akan keselamatannya,

kehormatannya, harta bendanya, khawatir akan keselamatan anaknya, maka

diperbolehkan baginya keluar rumah sebab adanya darurat tersebut, ini berarti bila

tidak unsur diatas tidak boleh (haram) baginya keluar rumah tanpa ada keperluan

seperti seperti diatas semisal keluar untuk ziyaroh, menengok orang sakit,

menjalankan usahanya agar hartanya bertambah dan lain sebagainya. Keterangan

(dan lain sebagainya) seperti keluarnya untuk menjenguk jenazah suaminya, ayahnya,

maka keluarnya tidak boleh. [Hasyiyah Bujairomi 'Alaa al-Khootib XII285].

Namun bila keluarnya ada HAJAT (keperluan) seperti mencari nafkah untuk

mencukupi kebutuhan dirinya (bagi wanita yang menjalani masa iddah sementara

tidak ada yang menafkahinya) hukum keluarnya DIPERBOLEHKAN
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(au-s *&: :u láš -é cés: sks 349; 563 se : 4 :si (: - S.

se * - - 2: : -- - - 4% di :u-s:u:

ji: Sl:>: :- Je-g: ; : 3 : - 9 di u: 1 -- : ; :

è, y: A : 34 k: : , SJ u4: 4 :: :euk : :

4: 2-3: 519, 34 -ue: - ;

Diperbolehkah wanita dalam masa iddah keluar rumah untuk bekerja memenuhi

kebutuhannya sendiri dan keluarganya dengan beberapa ketentuan :

• keluarnya hanya semata-mata mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhannya

dan keluarganya yang seandainya tidak keluar akan bisa menimbulkan masyaqoh

• keluarnya dilakukan pada siang hari dan tetap komitmen dengan aturan ihdad

selain menetap di rumah seperti tidak memakai wewangian, celak dll.

Diperbolehkan juga baginya keluar untuk mencari nafkah pada malam hari selama

tidak memungkinkan melakukannya pada siang hari. I REFERENSI : Al-Bujairomi 'Ala

Al-Khotib XI/284, Al-Bajuri II/183, Syarah Al-Yaqut An-Nafis hlm.652-653, Nihayah Al

MuhtajVII/157, Al-Hawy Al-Kabir VII/324-326, Asy-Syarwany VIII/255 ].

Jadi hukum untuk orang iddah tidak ada hukum yang lebih ringan lagi, artinya hukum

seperti di atas sudah paten, maksudnya, barangkali ada ulama yang berfatwa lebih

ringan ? Jawab : Tidak tertawarkan karena sudah ada dalil nash tegas dalam al

Quran QS. At-ThalaaQ ayat 1

51 -esi sisi es, J- : : euasai J: 2: Si: , ou -

S :: S; 4: si - ; (3) {3: & 3: S }J. 4; : - adi :

J-4 -: : , : ua : - ba - Siu -ji - 9 : : , : :

ku-- 5 : 9s e: :u : :- 9 : ; :

Kewajiban menetap dirumah IDDAH. Hukum Syara mewajibkan bagi wanita yang

menjalani masa iddah menetap dalam rumah saat terjadinya furqah atau mati

suaminya berdasarkan firman Allah : "Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah

mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali kalau mereka mengerjakan

perbuatan keji yang terang" (QS. At-ThalaaQ ayat 1). Dan tidak diperbolehkan bagi

suami juga selain suami mengeluarkannya dari rumah tersebut, juga tidak boleh

baginya keluar rumah meskipun seizin suaminya karena dalammasa iddah terdapat

HAK ALLAH, mengeluarkannya atau keluarnya dari rumah iddahnya berarti

menentang apa yang telah menjadi ketetapan syara' karenanya tidak boleh bagi

seseorang menggugurkan hukum tersebut. IAlmausuu'ah al-Fiqhiyyah Vl248].
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10.23 0432. BULAN APA YANG BAIK UNTUK MENIKAH P?

PERTANYAAN :

Bagaimana menentukan hari pernikahan menurut quran sunah kata temen saya pada

waktu musim haji ! tapi saya tidak tau ilmunya | monggo jawabanya |

JAWABAN :

Mbah Jenggot

PALING UTAMANYA PROSESI PERN|KAHAN ADALAH HARI JUMAT PAG| D|

BULAN SYAWAL DAN SEKALIGUS MENJALAN| RITUAL BELAH DUREN' JUGA

DIDALAMNYA

ual 4 J-- Jl. Ji, ,e Jsi - as - - 9: Ji:

(Jsi 9: el, si e4 Jsi 4: w- aus - - 4% - as : 9: el, si ( - ase 4:

J; - 9: 9' - si (Jl, J; ) : - as: : 4u re" - usu

4 - - -4 es le J.J.J - Jl: ; -s, J-- 9 - si J-- 9: 4:

Je 2 : - - - 9s:u- si J-> Jl, - - 4 - 4 J- : - se

J: 2,5 g.

Hendaknya akad nikah dilaksanakan di masjid, di hari jumat, di permulaan hari (dini

hari), di bulan syawal dan menjalani dukhul (belah duren) juga di dalamnya.

(Keterangan di hari jumat) artinya hendaknya akad nikah diselenggarakan di hari

jumat karena ia adalah lebih utama dan pimpinan semua hari. (Keterangan di

permulaan hari) artinya hendaknya akad nikah diselenggarakan di awal hari

berdasarkan hadits "Ya Allah berkahilah umatku dipagi harinya" (Dihasankan oleh at

Tirmidzi).

(Keterangan di bulan syawal) artinya disunahkan akad nikah diselenggarakan pada

bulan syawal. (Keterangan menjalani dukhul) artinya di sunahkan mendukhul (belah

duren) terhadap istrinya juga di bulan syawal, dasar adalah hadits riwayat 'Aisyah ra.

“Rasulullah Shallallaahu 'alaihi Wa Sallam menikahi dan mendukhul diriku dibulan

syawal, dan mana antara istri-istri beliau yang lebih utama ketimbang diriku ?". Hal ini

sekaligus menepis pendapat orang yang membenci pelaksanaan akad nikah pada

masa-masa tersebut. |'aanah at-Thoolibiin III/273]Wallaahu Alamu Bis Showaab.

10.24 0463. BATASAN MEMBERIKAN NAFKAH BATIN

PERTANYAAN :

Aisyah Nur
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Assalamualaikum,,, Bagaimana hukumnya seorang istri meninggalkan Suami Selama

2 Tahun gak pernah pulang rumah tapi masih ada kontak,.nah setelah 2 tahun pulang,

apakah boleh Bersetubuh atau harus nikah lagi ? matur Suwun.

JAWABAN :

Masaji Antoro

Wa'alaikumsalam Wr Wb. Menurut Syafiiyah : Ikatan pernikahan tidak bisa rusak

(Fasakh) disebabkan tidak adanya nafkah bathin antara suami istri bahkan seorang

qadhi(hakim) sekalipun tidak dapat menjatuhkan fasakh dan thalaq dengan alasan

semacam ini kecuali bagi seorang istri yang sama sekali belum pernah mendapat

nafkah batin selama pernikahannya maka menurut qaul mukharraj qadli boleh

menjatuhkan thalak. Keterangan dari :

1 - - -J j-l 23 - A : 23-3.) --> - J2u :-U 4:- & Jual -es,

528-529

lele 3 : Jas sue: *Jua 4 Jas 4 u* % * 3: 4 -Jés sk "Je 4,4 ->;el 31 J-a:

J-a-gul: , -! ),:- - - - gul: -ues A-54 - 9 -& us-ei 9u:

-l, gul Je à J: - Je-u -lalu ia -é 50 M - ul° 9' -4-0 &-S

Je 4 - Jé- J sks J Ga: S gu 'e -jua: J: - le Jua 9 A,4 - 3,

: ;* Ji - S3 au) Jé - 34° 9 &u-S Je - Jl: Alis; J. Jé y e : 2, 4 Jus 3' 3>w

1): - & Ale reuil Gua 9 ×: -)

(1) se3lu AJ Ars; 4: 13l ssu-J 24= 4x : Jè ëls Ju Ju-J s>,:u.J : :U :J Jé

J: - J;.J -> ssu-h ue Gua 8 - - 4: 4-3. Us - - 4>} us 39a) si

96 - 3,4 ° 9' - - - - - 39ua si ses) & G-S - J.: - - J.

->> >s-ai.J -še J, sei 2ul 30 se -Asad J-a-l ul: , -! A,: ul sk9u Ju-Ji Qi 3,4

Ju U: 3la: Jeü0 ul: ,a ul- - 43 2:3; 3° 9')

rel 40- -se se: ; J; Gua

2.241 - 3’, ej-J -,S -slu.J e :

5, U -J: -Jé Ji J- &-S S: sks) jure) - :- Jr., Je - S Blé :u:J

N 51, le >s-Jé & J-A- 9 e : -& Aie & -, -e sesu J-, Jua 3-J

As- sle Ju Ju Je: J>,'

3.183 2-2 &u-J j-J As-J sal:

3' ul: 4° 3 Ja: *J : : elas &-M; 5.0 su-is - -a: V : J- as- jués

Ju : J: es : 8 -- 3 -Sl; -s; 4 u: u: S -u- u: wai sa. Jur -u

Ja: , le J: 4-4: ; ases le - S, Guil & e-Jé &- -es -U N : 9%
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ua,& ),: :

( ses) -se: -uju ua usu, sle 3 ,& -se: si asas 45°, -au- ( : le - S: 4:

J. A 4 u-4:J S 5-i.J 944 ->>

4.243-242 >-2 &-u,-J :

u; -se &B Gu: 3: 9é ès):* J;a ara: -4 wi

Batasan kewajiban memberikan nafkah batin terjadi khilaf:

• Menurut satu pendapat Syafi'iyyah seumur hidup satu sekali. Selebihnya

disunnahkan empat hari sekali

• Menurut Hanafiyyah wajib tiap empat bulan sekali.

• Menurut Hanabilah wajib empat bulan sekali bila tidak ada udzur

• Menurut pendapat rajih dari Malikiyyah wajib tiap empat hari sekali bila ada

permintaan dari istri.

1.183 -2 &u-J j-J As-J :

3' ul: 4° 3 Ja: *J : : elas &-M; 5.0 su-is - -a: V : J- as- jués

Ju : J: es : 8 -- 3 -Sl; -s; 4 u: u: S -u- u: wai sa. Jur -u

Ja: , le J: 4-4: ; ases le - S, Guil & e-Jé &- -es -U N : 9%

ua,& ),: :

2.414 -2 &l, s;-J :u-Ji :

( , , ; Ge-a- e-a-s - sisa-ue - Jl. 5-9 S3- G (Gelar $ 9 -:

:u Ge Ju : Jšel° N 9 5-9 --> El; ; ;-4 g se: A & S: ; ->s, Ju:

9 --S & l° 4-b A, wu. Si J: ; Al-M Jxi Jé eurs & 4 - bue

J. Je e-e,- ->, '31 - , 2,4'N :

3.202 >-2 Juli j-J yu-J >)

S •i si (J- •i) 4 Je, di AS jau ( - ) -) : -Sus : - ) : - ) : -4 -u

4-Jé (*.e-J N) 4-ali; (J:ul: , ...J ): :-lu -âl : (*) :

uu-i e-a:- ; 3: aua, S| >} & S: uu-i:u - - 4:- ai-s -J

*Jessu; ;- eur : 0 - 3’ - - - - Jse us a: :-al 9*

u- 4 :u a' u: reuil y-ial : ; si,: , :u.

( \seur Ju ut-ei : - , Al J- S dua geur 4, Ji-lel: : :M Jé ( , - ai-s 4:

& S 9 - 34 ° 9,4 J S 50 , S, al;;; sual -J-4 S : , :u --> uu

4-5, J - &-Ji Qu :-a: exSJ La : 44 Jé 4 e-4 -es usue, S| >: 54 &

-3 : -) : Jè ju> -l: Aji - -le u , ua si-s Aé- 3 J: ,a 4 : - A sä- S
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u:- 4 J- 95 sksu Jua Jiu : :J : - ; Jé -4 -J-4 S ses' Girle,

.ue &J S :u -- 32u;A: , S-J Ale : 'e - aju sl: , ā- 4 al-Ji us

3,- si- as- J: - ou le Os di le & S-J le - - -ae ues ul-e Ja

* 4 Je, --> , evel wi - - - - reul 4-3 , e-e & si sua: :

J: ;- si &2,\e ue Je, yua S. Ale &3: Uu-i 32uju 2, J: , ā-) - Gre : Aji ole

4.131 - J-u-Ji j-J As-J 451,4

J- Jes , 44 : 31 Ju ue 51-0 22; le --> se:) : -ā' -ue Jé 4: sles) ul:

9: , : le - & 5,- -- - - - -a: : eks J-A - : :4-Sis

•i us, ul. Ju :, J: : 4 ra: sles) u: -& 31 &i :U; , i.e. S v -u& S Qu-)

-l, & ai: ; Je - ex-, -Sé àa ele J ra: ei - u: , :; & Al-al

J$ 5, J. Glas S u: -ui Jl;- ->>S uUls a: :

5.265 - J-eJ s;-J se-J Jsi -Jua.

•l 3, 4- - J5 ) &la 4 : - , AS : - 5 - 4:3 (se: ) :; ; ; (42;k: ) J-a:

-si : - ; ; , G- la: , -! G- **, *Jw : ; va : "Je ( -

->A.J sa: "J 2,5 - Je &-a-l : ( - ) •;k ( ; ) &34 --> sks) • J. Ale -Al- "

-> -la: ) Ara: -es-a & 2,4 53: , -4-959 &ex &-U : :J Alle J-l: " &u°) ” ; )

3-3 sis) yie & & Ju ( &, & u ,- ) -s; )

6.373 - 3-ui j-J 9u :

- - - - - 3,: si4 e; , , , J8 ol Ju Ju: 4:3&- G -: - sula) -->

* Js ré-a• Ges uj &, -u-l Jae Je: , -- J: le - S di :ul ue se-J:

3,4

Sedang mengenai tajdiid an-nikah (memperbaharui nikah/mbangun nikah terdapat dua

pendapat ulama mengenai hukumnya:

1. Pendapat yang shahih (kuat/benar) hukumnya boleh karena didalam

mbangun nikah terdapat unsur TAJAMMUL (memperindah) dan IHTIYAATH

(kehati-hatian dari sepasang suami istri) sebab bisa saja terjadi sesuatu yang

bisa merusak nikah tanpa mereka sadari dan mbangun nikah menetralisir

kemungkinan tersebut

2. Pendapat yang kedua (pendapat lemah) tidak memperkenankan karena

dapat merusak akad nikah yang pertama. Keterangan diambil dari :

2u :*S; J. Si- sua: é; & 99. 9u : : e : : : Si

dus ke- 3 J: : , -! 3: usus Ju Si Jl.

"Sesungguhnya persetujuan murni suami atas aqad nikah yang kedua (memperbarui
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10.25

nikah) bukan merupakan pengakuan habisnya tanggung jawab atas nikah yang

pertama, dan juga bukan merupakan kinayah dari pengakuan tadi. Dan itu jelas ....S/d

... sedangkan apa yang dilakukan suami di sini (dalam memperbarui nikah) semata

mata untuk memperindah atau berhati-hati". [Tuhfah al-MuhtaajVII/391 ].

:u : Ju-Jl: 39a 2::u 3: : ; ; ; :: 3% s: ;.

"Jika seorang suami memperbaharui nikah kepada isterinya, maka wajib memberi

mahar (mas kawin) karena ia mengakui perceraian dan memperbaharui nikah

termasuk mengurangi (hitungan) cerai/talaq. Kalau dilakukan sampai tiga kali, maka

diperlukan muhalli". [Al-Anwar Li Amaal al-Abroor II/156].

4u , J-- Jl:u-s 392l 4 a: é,4 "A & - 4 -; 4:3-6 J: 2-3).

"Seandainya seseorang memperbaharui nikah dengan istrinya maka wajib baginya

membayar mahar lagi karena hal tersebut merupakan penetapan didalam perceraian

(furqoh)". [Al-Anwar Li Amaal al-Abroor VII/88].

u-Je 4 J- - 3:S : - Aal ex Aie : ; J. :- ase 4 Ju: gul & Gues

J -M a >el • -->J La 2u- - 9 Ju Ju Ji Ji syu-J J; 9ul : ; v ada

us - 9: 4 --> -ali - *u us we; - ex-J: asal - - : :KJ

A! ):4-J AJú

Haasyiyah al-Jamal ala al-Minhaj V/245

Au sas : Aus's J. J.S -ael suatu elsel 9: 8 × 9u Aie :-e e :; 4:1, 2,- 9

Jau ku- si J- : - - - -,- S.

Syarah Minhaj Li Shihab Ibn Hajr IV/391

Wallaahu Alamu bis Showaab.

0466. NIKAH : BATASAN KEMEWAHAN DALAM ACARAWALIMAH

PERTANYAAN :

Fikri Asim

Assalamualaikum. bagaimana hukum pesta Walimatul urusy yang akhir-akhir ini

makin gede-gedean ?

JAWABAN :

Masaji Antoro

Wa'alaikumSalam Wr Wb. PENGERTIAN WALIMAH :

w: se4 - 24 j: ; : - ajis.

“Walimah ialah makanan pesta perkawinan atau setiap makanan yang dihidangkan
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untuk undangan (pesta) dan yang lainnya". (Tuhfah al-Muhtaaj31/373)

BEBERAPA HADITS TENTANG WALIMAH

4 J- Ju: “ua - Je: , ; -, - , sh - - 4 - 4 J- 9 - 3°

su u* 4> - - 4 - 4 Ju: - 9 : & : -;.

Dari Anas Ibnu Malik Radliyallaahu 'anhu bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam

pernah melihat bekas kekuningan pada Abdurrahman Ibnu Auf. Lalu beliau bersabda:

"Apa ini?". Ia berkata Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah menikahi seorang

perempuan dengan maskawin senilai satu biji emas. Beliau bersabda: "Semoga Allah

memberkahimu, selenggarakanlah walimah Walaupun hanya dengan seekor kambing."

(Shohih Bukhori XVII/233).

Tafsir al Tsa'labi I/578 :

A.

6 - 2

“Nabi saw. Menyelenggarakan walimah kepada sebagian isterinya dengan dua mud

gandum" (Shohih Bukhori XVII/578].

J: : :- G - - 4 - - 4 J:; Si-i3 - 3 e): , : 3- -

2 : 4:1: J3i; : lé.2 s: -

“Bahwa Rasulullah saw telah memerdekakan Shofiyah dan menjadikan

kemerdekaannya sebagai maskawinnya dan beliau menyelenggarakan resepsi atas

Shofiyah dengan Bubur Haisah. Shohih Bukhori XVII/259].

ese :a le : Ju -> --> - 3: 4 J- séi J: e : Je, uju 3 e

* : : -- au-isu 2 SiS, oses - S: ; 4: osu & J- - JS

3-1 ass,

Sahabat Anas berkata: Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam pernah berdiam selama

tiga malam di daerah antara Khaibar dan Madinah untuk bermalam bersama

Shafiyyah (istri baru). Lalu aku mengundang kaum muslimin menghadiri walimahnya.

Dalam walimah itu tak ada roti dan daging. Yang ada ialah beliau menyuruh

membentangkan tikar kulit. Lalu ia dibentangkan dan di atasnya diletakkan buah

kurma, susu kering, dan samin. [Sunan al Kubralil Baihaqiejuz 11 halaman 57 ].

KESIMPULAN :

Sesuai dengan keterangan hadits-hadits diatas maka tidak ada ketentuan dalam

menyelenggarakan sebuah acara walimah karena dalam satu riwayat Nabi

menganjurkan memotong kambing, diriwayat lain memakai dua mud gandum, buah

kurma, susu kering, saminbahkan dengan memakai masakan bubur. Karenanya para

Ulama fuqaha khusus dalam masalah walimah memberikan kesimpulan :
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10.26

awal 9 Jsi g sus - Jsi su Juš J: 2, Jis :u-l Jé Ale - V : Su S-0 lel°i:

• : - - - Ju-J J- 3.0 ---!> J:ul J-. as 5-.

Paling sedikitnya dalam acara walimah bagi yang mampu melaksanakannya / memiliki

pengaruh adalah seekor kambing dan bagi lainnya sebatas kemampuannya, yang

dimaksud dengan kata paling sedikitnya adalah paling sedikitnya kesempurnaan

sesuati keterangan at-Tanbih dan dengan makanan apapun yang ia gunakan sebagai

walimah diperbolehkan baik berupa makanan, minuman yang dihidangkan saat akad

perkawinan seperti gula dan lainnya. [ Hawaasyi as-Syarwaani VII/425 ]. Wallaahu

Alamu Bis Showaab.

Abdullah Afif

|kut nambahiyai, Dalam kitab Fat-hul Bari diterangkan :

3-4 - 4 M & - 3-J 2u-s

WA YUSTAFAADU MINASSIYAAQ THALABU TAKTS||RIL WAL||MAH L|MAN

YAQDIRU

Sumber : http://WWW.islamWeb.net/newlibrary/display_b00k.php?

idfrOm=9444&idtO=9451&bk nO=52&|D=2876

Wallaahu Alam. Semoga bermanfaat.

0503. ANAK MANTAN ISTRI, TETAP MAHROM KAH ??

PERTANYAAN :

Moehammad Jihadd

Tanya,mudah2an sudah pernah dibahas...... Si A(laki2) cerai dengan si B(cewek)

dikarenakan tidak mendapatkan keturunan.kemudian si B menikah lagi dengan si

C.dan punya anak perempuan namanya D. apakah boleh,si A menikah dengan si D ??

Maaaatur SuWuuun....

JAWABAN :

Hadlro Maut

kalo A sudah menjima B, maka A dengan D adalag muhrim muabbad dan haram

nikah.

4-J -> Jiu-J

Anak Mantan Istri, Tetap Mahramkah ?

FS yang terhormat kami punya sedikit masalah, kita tahu kalo mertua kita-walau kita

udah cerai dgn istri kita-tetap mahrom, trus gmn dgn istri kita klo stelah ana cerai dia

kawin lagi dan punya anak perempuan dgn suami barunya, apakah anak perempuan

tersebut tetap mahrom dengan kita ? Sukron atas jawabannya.

C 2013 www.piss-ktb.com



MUNAKAHAT | 933

FORSAN SALAF menjawab : Anaknya istri dari suami lain tetap menjadi mahrom jika

telah mewathi ibunya dengan nikah (sah atau fasid), walaupun ada sebelum menikahi

ibunya atau setelah menceraikannya, sebagaimana firman Allah SWT didalam Al

Qur'an Surat An-Nisa’, 23:

: ::-S eu:: ees ses:ues::es:i: --

Bi: , : 3: :1-3 :U :u: , : :U::u: -4: eve, & :

di 3 - As a S, G-S : : Sis:9-19 &ai seij-s: : 9s 3::

23) u: : 36)

"diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan,

Saudara-saudaramu yang perempuan, Saudara-saudara bapakmu yang perempuan,

saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara

Saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari Saudara-saudaramu yang

perempuan, ibu-ibumu yang menyusukan kamu, saudara perempuan sepesusuan,

ibu-ibu istrimu (mertua), anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang

telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah

kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya, (dan diharamkan bagimu)

istri-istri anak kandungmu (menantu) dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua

perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau,

sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang "

Referensi : 1. Hamisy Aliqna juz 2 hal 164, 2. Kifayatul Ahyar juz 1 hal 482, 3.

Hasyiyah Bujairomiala alkhotib dan 4. |'anatu Tholibin jus 3 hal 255

(2/164/eus: J-aus)

-9: 4 : 41° -- ,a - -ai e-l 4-s; J. 3>>> -se : - lis:

A & 4-M :a us: - - 4-,- : - - -il: : -->; 4:3 Ju Ju -

“anak perempuan istri jika lahir daripada istri yang telah diceraikannya dari suami

barunya dinyatakan mahrom sejak kelahirannya"

(3/255/J:Jual juel)

9: J: - 9: 4: eius: - as -, - sus ->} - as -, -,- (J-el-M:

J-a: -,- 4 (e J-> -l 4:) ia-l: ; 4: 4 : 4w elas - - - - si ula

Ju-J a;-J & Ju-- se3 Jas le:u- & 2, Jl J3°.U :-ai (e-e Ju 4:) :}

J 4u (AJ 45°s) :-l Ls -u! La 4-6- ,si skys a 3 Ju->l Ja;

: J-a a;- si J;-Ju -,-l :u (i-é - 9seb J; ) A, sk; 98 si sks

4: Jui sas : si (uta &B 4:) :ul 4-3, & 2, 4 ol - asal 9s : - ; le

si:u:* 4: 4 J-4 98 J: 2 uli. -u-Ji Ji--utas-a: J;-l eks ol.
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10.27

4ul: : e: Ji S1 :J : - Jé &-s;).

(1/482/,u-S :us)

Gas Juli- a La GS : -S : -Su > 5 *A: :; a Gas :ua.ju :

3 - 9 J. sl;- sal 2,- silur 1453 uji, a Jalu-l &) -ui Je 4 a;- ,sua-J

sl;-: - :u -- sas :As J>Ju S! a;- S - (sSu- -le-b) Jw 4: 2-e,

J>> &B 4 Ju- 4 J>JJ - -u 99 Su J-- 9 k, asºsi -u. Ls & 2, si- -

l: : 9 4 sel-> :U Su- s$3- :U :us) Jw 4: 4:u le le -,- 4.

*A: , -9-e & 4 J>J Ju 2, I-Su > -ll : J: (s&le zur 9 × sal->

-lu le 2, 3- 5° 0,- & el: , , : -

(-la-J Je :-J :u-)

s:: - as - - &:udi: :: : - :: -: isu

: ge & : :e J;- : - du 2 :: - & ES : -% - -;

J : - aksi & e-9u : :: , 2 -- sies sisi: : - ul

+, -, -, × 2: ******

- : : 4 : 9 : : eju iau : “A - 9 : ajis - - -

-Jé% --> -, -ju sege & J-4 & ; : 2 -&

Wallaahu Alam bishshawaab.

0504. ISTRI MENIKAH LAG| SETELAH 10 TAHUN DITINGGAL

SUAMI

PERTANYAAN :

|rul Kusnia Wati

Assalamu'alaikum... nitip pertanyaan dr temans... sebut aja nmnya tinitini nikah Sm

toyyib. baru 3 bln tini hamil setelah 6 bintoyyib menghilang tanpa kbr,tinidah berusaha

mencari toyyib tp jg g'ketemu...thn bergnt thn g'terasa dah 10 thn...krn ayah tini g'tega

liat tini hidup sendirin ngidupin buah hati...akhirnya ayahnya menjodohkan tini.

pertanyaannya apa boleh & sah jika tininikah lagi dg laki2 laen...? suwun.

JAWABAN :

Yupiter Jet

Langkah pertama... harus melalui / melibatkan hakim, ketika seorang suami hilang

entah kemana, maka hukumnya ada dua pendapat...

1. Qoul qodim, istri termasuk kategori yg berhak mengajukan fasakh, tetapi harus
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menunggu sampai empat tahun, asumsi ini sebagai ukuran kepastian matinya si

suami, setelah empat tahun habis, si istri harus menjalani iddah wafat (4 bulan 10

hari), setelah iddah habis baru dia bisa menikah. kepastian dan penentuan kematian si

suami harus melalui hakim, ketentuan hukum ini berdasarkan ijtihad Sayyidina Umar

RA.

2 Qoul jadid, istri TIDAK boleh fasakh dan harus bersabar menunggu nasib, pendapat

ini berdasarkan qoul/jtihad sayyidina Ali KW.

(-is Ji 4 Jl --ál J; ;as (us-) JS; 4: : e-e 3la: :55, J' - 1<! (J-a:

- - 4, Ge -w G-l 4:4-19: Ji" - G - u: : , sa, ul : : - S4.

- - - 3 &": : - 9 x, e-e, -- 9 A - 4 - - 3.

.u-J J; sas (gul:) J: - &-J ya; 4: - usa 3: 99 --Su ial lais :-lu ge;)

: * S-1 - - 4u - : “S-J - - 3 & 3-4 g - ji- as

- &, -4- "* -- - - - - - J; -, -e 4 -, -e J: :

--J 43: ul° C - 3.J Sa: *,4 - - - uéas e-lu *,4 - - Dua JS :Ju 9u->Sl:

3 - - - - - - 4 - G ses, ul : : es - - - - - -

•i le-> 5sl:

Se;) 5.12 kale --> -u. Aji Aua J') :

[almajmu’ 18/155]

Ini lengkapnya...dari ibarot almajmu’ 18/155:

:-: Ji 4 Ji --di J; ; ; va-i : J'); 4: , e-e 3la: : 6-3, 5, J - 31 : J-a:

9 - - 4, Ge -w G-M se- 9- 9 - 9 - 3° u: : , sa, ul: : - S4.

ses - - - 3 & : :- 9 x, - - -S- 9 x, e4 -, -la

Jsi- - - usa 3: 99° ->}u: - -u

| Fashlun | Apabila seorang istri kehilangan suaminya dan tidak ada berita (tentang

kondisi dan posisinya), maka ada dua qoul:

1. Qoul qodim, si istri berhak melakukan fasakh lalu menikah. pendapat ini

berdasarkan riwayat dari Umar bin Dinar dari yahya bin Ju'dah, bahwa ada seorang

laki-laki yang disukai oleh Jin, lantas dia hilang meninggalkan istrinya. Lalu Si istri

mendatangi Umar bin Khottob. Dan Umar bin Khottob menyuruh si istri untuk

menunggunya selama 4 (empat) tahun ditambah iddah wafat (4 bulan 10 hari),

setelah itu diperbolehkan menikah. Umar berjtihad seperti ini dengan alasan

(menggunakan qiyas awlawi) bahwa ketika seorang istri dibolehkan minta fasakh

karena kondisi mandulnya suami atw karena tidak mampunya suami memberi nafkah,

maka kondisi ini (hilangnya suami) jelas lebih memungkinkan untuk fasakh.
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4u - - S-M - 5 * -4 - - -al 3 : - ; ; ; ; gul :

2. Qoul jadid dan ini qoul yg shohih, si istri tidak boleh memfasakh, alasannya, dalam

hal harta suami ketika si suami belum dipastikan kematiannya maka hartanya tidak

bisa dibagikan sbg warisan (dijadikan tirkah), yang karenanya tidak boleh pula

menghukumisi suami telah meninggal sbg alasan untuk bisa menikah.

3-3 : - 4, -4> “s - - -- - 4 J; --> - 4 - J;

- - 3 : 4,4 - - - usa :u &,4 - - 4ua & iaju

Adapun ucapan Umar....si istri harus menunggu 4 tahun.... Ini berlawanan dengan

ucapan Sayyidina Ali yang menyatakan..... harus bersabar sampai diyakini

kematiannya (suami).....

Qoul Umar ini Juga berlawanan dengan status fasakh karena mandulnya suami.

Mandulnya suami bisa menjadi sebab bolehnya fasakh, dan fasakh karena mandul ini

adalah fasakh karena sesuatu yng sudah tetap/nyata. Sementara fasakh karena

sangkaan kematian suami adalah fasakh karena sesuatu yg belum pasti (baru asumsi)

Jadi, qoul Umar berlawanan dengan dua hal yaitu qoul Ali dan kriteriafasakh.

J- & - 4 - G ses, ul : : es - - - - - - - 4: u: *

se, Sue ele --> -w di Aa! & - : -- sel, G- - 3,

Bila kita menggunakan qoul pertama (qodim) maka si istri harus menjalani masa

menunggu 4 tahun plus iddah 4 bulan 10 hari.

Jaju ssu-J ua, - , 5-J slual : 3-! 3: Je

Abu ushaq berkata: (penghitungan waktu 4 tahun itu) dimulai semenjak ada perintah

(dan ketepan) hakim.

•S-J -, -le-9u - - - -3 °i J: : , sa: - G - Jé ut-ei &

era) 3-5 ssu-J

Tetapi ada juga dari kalangan sahabat kami (Syafi'iyyun) yang menjadikan batasan

menunggu si istri itu dimulai sejak berita hilangnya suami (bukan menunggu

keputusan hakim). Tetapi pendapat pertama (berdasarkan ketetapan hakim) adalah

pendapat yg azh-har, sebab masalah penetapan waktu adalah masalah ijtihad, dan

ijtihad membutuhkan ketetapan seorang hakim sebagaimana ketetapan waktu tentang

fasakh karena mandul.
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11

11.1

11.1.1

MU'AMALAH

Bab ini berisi dokumen tanya jawab dan diskusi tentang hal-hal yang berkaitan dengan

mu'amalah Sehari-hari.

JUAL-BELI

Bab ini berisi dokumen tanya jawab dan diskusi tentang hal-hal yang berkaitan dengan

jual-beli (buyu').

0049. Jual Beli dengan Sistem Kredit

PERTANYAAN :

Iking Iks

Apakah pembelian barang dg sistem kredit adalah RIBAWI,karena jika terlambat 1-2

hari maka pembayaran bertambah besar ?

JAWABAN :

Masaji Antoro

Sebenarnya perdagangan yang tidak beresiko tinggi kearah ribawi memang dengan

memakai system naqdan (kontan) namun demikian menjual barang dengan sistem

kredit yang di kenal dalam fikih dengan istilah bai' bi tsaman ajil (menjual barang

dengan harga tempo) penjualan model seperti ini hukumnya sah-sah saja.

Saat terjadi penjualan barang dengan memakai sistem kredit yang perlu diperhatikan

adalah adanya pilihan harga yang jelas dari kedua belah pihak, sehingga tidak terjadi

penjualan satu barang dengan dua harga (bai'atun fi bai'ataini) yang dilarang dalam

Hadits riwayat at-Tirmidzi. Semisal penjual bilang pada pembeli, "Aku jual barang ini

kepada kamu dengan harga 1.000 kontan atau dengan harga 2.000 dengan tempo

(kredit). Terserah kamu pilih harga yang mana."

Jeu as wi - si - usu - - -alu si - -alu & J: 9 Jul:

- -a: :lu ia: -4u ia ua: Jè : - alus L: -alu ua Jé wi

ROudhOtu ThOOlibiin |||/397

Lihat juga : Al-Fiqhu al-Islami wa Adillatuh, V/147, Tuhfatul Muhtajfi Syarhil-Minhaj.

17/54

Catatan : Meskipun terjadi TAROODHI saling suka rela antara dua belah pihak

(penjual-pembeli) dengan transaksi yang mereka lakukan itupun tidak berpengaruh
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-

terhadap rusaknya akad, artinya transaksinya tetap dianggap batal dan berkosekwensi

wajibnya mengembalikan barang yang telah mereka terima.

Sedangkan transaksi kredit dengan praktek perjanjian pencabutan barang serta

hangusnya uang cicilan disaat konsumen tidak mampu memenuhi kewajiban

angsuran dalam jangka tertentu adalah tidak sah kecuali jika hal itu dilakukan di

luar aqad (kharij al-aqd).

65 : Je 5°3' --

* -Sé --> -4S 3-alu 4 J-es &>> 23-ai J& -eu.J Jl u-s & Ol lel:

J3 J-a- JE O :u 4: - Su 3-alu : •J: -4&Ju J.J.234 &i Q's J 4-u-Ji ?- al,

3' LS 4u>g - SM - 4 Ju-s Ju - : isu u-l 23-ai.J 9s • --> -u. 23-ai.J

* -J 23.J le gu-2 - 1,4 Ju le Ju-s a: , -e 3 - 06

294 2 4 : As-J :

(Ju-Ji - SW 496 - 9: -a: 4 si ( : -alu ->> 4:) • su : (* 4:

4: siu Ji -u-l 2 - A ):J - u:u 4> U: le 25 | Galis 43°(Aé ol - Al-3 Juli:

a - 'e - 4° -- J: Ja: *) Ja. J 4° 45 & : * 2>; 98 Jaj

(ées- - - - - 3 as -- J 9b u: exa era ( - A : Li - Jl. J:

Jl° 4: JSUa.J Jara: Ju:- ä-aji J* Jeuil J° ãaé, J: Ali u.J u:9- 9,: J; ) 895 Jasi.J

Al wa u: si ale.)

364 : J2 9 °C & 3-J

>,' &-J - : --J yu --- Aeu Ju ial rasi a V :u-l -rei -> es, J

-A-a-J 9,53 wJ ->> 9: 42' -ã S 44 J: 4-3 su -A: :-J &us si 34-Ju -/ > -alu

*w -a & - 39el-a: S v k: 9 Juli --- suasi. Gus tu: *, es:

Ja: X - us si eu -J - 9: e-53 us-s se-Jb -al: AA, J-S: LX4 u:

*, seju -, Je, & Gie. S v -,- 9 Juli -, al es-M -: - J ->>> -al

>: :es e-lu 2u: e, Ls -- aul Jé Juš si AJ S - S : -4 SIJst Si

Jjal: ; PJ aul 3la 43 -J 3 La : :-a: sal J -M -: S Pril 14 J: S ul°3

J-a: : Juar, si J°3' -a. Jik - &u Ju a39 - V al; 2, 3 J;.J Jés ureau 's

4-9 Ju- - 2u- La rasi A, Jé e5% - ey & : J'a èsi Jsi : Jal,

J: ** 3,- : 9 -- ia si Le - 9 el, -, -e Jws se-4; us-s
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-- - --9 Asis -- 4 sa: : a *u le a su se-J -al

& awa - : - Ja: -u: * -, × 9, Ja's - -a: gul: : ses) a; es eu.

u-4-2 -Ji: •les, J

Dalam transaksi dikalangan kaum Hawa sering juga kita dengar istilah YARNEN

(mbayar panen), YARDU (mbayar gadu). YARSEM (mbayar karo mesem),,,,

Hehe...Apapun jenis transaksi seperti diatas kalau jelas akadnya maka SAH, yang

tidak sah bila dijual dengan model akad "Aku jual barang ini kepada kamu dengan

harga 1.000 kontan atau dengan harga 2.000 dengan tempo (kredit). Terserah kamu

pilih harga yang mana."

Bagaimana kalo beli barang dgn barang,...Misal beli minyak goreng dgn beras ? Coba

ana contekin macam-macam definisi akad/transaksi dalam fiqh :

3 - Aile ure --> -ad : --U : 3-J Jus 3 : -l: Alas & &al:J : ; gol-J Jé

J* 2,:

u: : Aéal 14 J- :

J>u usu. 3 lalui 3 4.23w : Aéal 4 J- Ai : Jus 13l 3

*)va : , : - Li Ju5 J'N

&- : - ;-3 - Jls & :

ul : - : - ;-3 -Ji Qs ol:

$ur : - : * 3-J Jis ol :

4us : - 4 - 43, 3i

e: als Gl-e : - -a: :

"Berkata Imam Daroomi dalam Kitab Jamu Ajawaami':

- Bila yang di jual tidak berupa emas dan perak sedang (alat pembayaran) dengan

alat pembayaran emas dan perak (uang) maka alat pembayaran dinamakan harga

sedang barangnya di namakan yang dihargai, dan transaksinya namanya jual beli

- Bila alat pembayaran tidak berupa emas dan perak (uang, misalnya barang dengan

barang) nama transaksinya Mu'aawadhoh/Muq00yadhoh/Munafalah/Mubadalah

(barter)

- Bila alat pembayaran berupa emas dan perak (auang) nama transaksinya

pembelanjaan
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~ Bila harga (uang) dibelakang nama transaksinya kredit

~ Bila barang di belakang nama transaksinya pesan

~ Bila barang berupa jasa nama transaksinya sewa

~ Bila barang berupa pembebasan hamba nama transaksinya kitaabah

~ Bila barang berupa BUDH' ("hohohihe" nya wanita) nama transaksinya mas kawin"

[Asyabah 463]

Bolehkah jual beli barang dengan barang ? Diperbolehkan asal tidak terjadi RIBA

FADHL (riba yg trjdi dlm masalah barter / tukar menukar benda). Namun bukan dua

jenis benda yang berbeda, tapi dari satu jenis barang namun dengan kadar atau

takaran yang berbeda

علىاآلخر. العوضين أحد لفضل الفضل ربا ويسمى

Di dalam masyarakat sering terjadi berbagai macam perdagangan ada yg sistim

kontan ada jg yg sistim kredit / tempo, kalau mengkreditkan emas termasuk riba g pak

ustad? Sama halnya dengan hukum diatas, Kalau saat transaksi pihak penjual berkata

"Aku jual barang (emas) ini seharga 800.000 dengan kredit maka sah-sah saja".

Berbeda saat penjual bilang “Aku jual barang (emas) ini kepada kamu dengan harga

700.000 kontan atau dengan harga 800.000 dengan tempo (kredit). Terserah kamu

pilih harga yang mana.” Kemudian antara penjual dan pembeli tidak mengadakan

bentuk kesepakan transaksi yang disetujui dan berpisah, maka ini tidak boleh karena

harga barang (emas) tersebut masih tidak di ketahui karenanya transaksi semacam ini

di hukumi fasid (rusak), berbeda hukumnya dengan bila telah sepakat mengambil

salah satu bentuk transaksi baik kontan/kredit sebelum keduanya berpisah....

Pada dasarnya jual beli saat buah belum nampak kebaikannya (masih muda/masih

belum masak) tidak diperbolehkan karena masih rawan penyakit disamping akan

menimbulkan gambling pada kedua belah pihak,. Berikut ketentuan jual beli buah

dalam saat belum tampak kebaikannya menurut ketentuan syara':

1. Padi, jagung, semangka, terong sayuran, tidak di perbolehkan dijual sebelum

tampak kebaikannya kecuali dipetik langsung atau dijual bersama tanahnya.

2. Kurma, kelapa dan buah dalam batang pohon lainnya, tidak di perbolehkan dijual

sebelum tampak kebaikannya kecuali dipetik langsung atau dijual bersama batang

pohonnya atau bersama tanahnya.

Solusi dalam mengatasi masalah pembelian buah yang masih belum tampak

kebaikannya dan belum di mungkinkan untuk segera di potong bila memang hal

semacam ini terjadi di lingkungan kita dan tidak dapat bagi kita menghindarinya :

1. Mengikuti pendapat Imam Syafii dengan Qoul Qadiimnya yang memperkenankan
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11.1.2

penjualan semacam padi meski masih dalam tangkainya asalkan bentuk bijinya telah

mengeras (dapat diperkirakan rata-rata hasil buahnya di saat siap potong. [al Majmu’

juz 5 hal 49 dan juz 10 hal 472].

2. Antara penjual dan pembeli tidak mengadakan akad jual beli tapi mengadakan akad

saling hibah menghibahi.

البيع
بخالف

القطع شرط غير من
هبتها

تجوز
الصالح بدو

قبل
الثمار

وكذلك

SiraajAlwahhaab I/308

Wallaahu A'lamu Bis Showaab....

0063. Transaksi Jual Beli Secara Online

PERTANYAAN :

Irawan Khan

Jual beli ONLINE leat internet, gimana ya ? kok ga sesuai dengan contoh jual beli

islam ?

JAWABAN :

Mbah Jenggot

Berikut ini adalah salah satu keputusan bahtsul masil diniyah waqi’iyah pada

muktamar ke-32 di Makassar, 23-28 Maret 2010. (red)

Kemajuan teknologi dan Informasi telah mengantarkan pada pola kehidupan umat

manusia lebih mudah sehingga merubah pola sinteraksi antar anggota masyarakat.

Pada era teknologi dan informasi ini, khususnya internet, seseorang dapat melakukan

perubahan pola transaksi bisnis, baik berskala kecil mapun besar, yaitu perubahan

dari paradigma bisnis konvensional menjadi paradigma bisnis elektronikal. Paradigma

baru tersebut dikenal dengan istilaH Electronic Commerce, umumnya disingkat E

Commerce.

Kontrak elektronik adalah sebagai perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem

elektronik. Maka jelas bahwa kontrak elektronikal tidak hanya dilakukan melalui

internet semata, tetapi juga dapat dilakukan melalui medium faksimili, telegram, telex,

internet, dan telepon. Kontrak elektronikal yang menggunakan media informasi dan

komunikasi terkadang mengabaikan rukun jual-beli (ba’i), seperti shighat, ijab-qabul,

dan syarat pembeli dan penjual yang harus cakap hukum. Bahkan dalam hal transaksi

elektronikal ini belum diketahui tingkat keamanan proses transaksi, identifikasi pihak

yang berkontrak, pembayaran dan ganti rugi akibat dari kerusakan. Bahkan akad nikah

pun sekarang telah ada yang menggunakan fasilitas telepon atau Cybernet, seperti
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yang terjadi di Arab Saudi.

Pertanyaan:

1. Bagaimana hukum transaksi via elektronik, seperti media telepon, e-mail atau

Cybernet dalam akad jual beli dan akad nikah ?

2. Sahkah pelaksanaan akad jual-beli dan akad nikah yang berada di majlis terpisah ?

3. Bagaimana hukum melakukan transaksi dengan cara pengiriman SMS dari calon

pengantin pria berisi catatan pemberian kuasa hukum (wakalah) kepada seseorang

yang hadir di majlis tersebut ?

Jawaban:

1. Hukum akad jual beli melalui alat elektronik sah apabila sebelum transaksi kedua

belah pihak sudah melihat memenuhi mabi’ (barang yang diperjualbelikan) atau telah

dijelaskan baik sifat maupun jenisnya, serta memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun

jual beli lainnya.

Sedangkan hukum pelaksanaan akad nikah melalui alat elektronik tidak sah, karena:

(a) kedua saksi tidak melihat dan mendengar secara langsung pelaksanaan akad;

(b) saksi tidak hadir di majlis akad;

(c) di dalam akad nikah disyaratkan lafal yang sharih (jelas) sedangkan akad melalui

alat elektronik tergolong kinayah (samar).

2. Pelaksanaan akad jual-beli meskipun di majlis terpisah tetap sah, sedangkan

pelaksanaan akad nikah pelaksanaan akad nikah yang berada di majlis terpisah di

majlis terpisah tidak sah.

3. Hukum melakukan akad/transaksi dengan cara pengiriman SMS dari calon

pengantin pria berisi catatan wakalah (pemberian kuasa hukum) kepada seseorang

yang hadir di majlis tersebut hukumnya sah dengan syarat aman dan sesuai dengan

nafsul-amri (sesuai dengan kenyataan).

Pengambilan dalil dari:

1. Nihayatul Muhtaj, Juz 11, hal. 285 (dalam maktabah syamilah)

2. Al-Majmu’, Juz9, hal. 288.

3. Hasyiyatul Bujairimi ‘alal Manhaj, Juz 11, hal. 476.

4. Hasyiyatul Bujairimi ‘alal Khatib, Juz 2, hal. 403.
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5. |'anahtuth Thalibin, Juz 3, hal. 9, Dll.

Sumber : Website Nahdlatul Ulama.

Masaji Antoro

Wa'alaikumsalam. Akad jual beli melalui alat elektronik hukumnya di tafshil sebagai

berikut:

>> Jika mabi (barang yang dijual)-nya sudah dilihat dengan jelas oleh kedua belah

pihak sebelum melakukan transaksi maka hukumnya sah.

>> Jika mabi belum dilihat dengan jelas maka hukumnya tidak sah, kecuali apabila

mabi dijelaskan sifat dan jenisnya.

e-e & 4 J:) 23: );-a: - -au-J 4-: - Jl: 3>u 4,: 4-- - all gu

J u5 - Guil J.: si Jis J: --') aâl AJ 3:/ J- b: J.: &au-J Aal 31 u: Aeu

3-a: - 4,4 × 4- - 3’ - - 3° 9: :-Jl.

Yang kedua adalah melafadzkannya sekira didengar oleh orang didekatnya meskipun

mukhothab tidak mendengarnya, dan dapat digambarkan adanya serah terima darinya

meskipun tanpa mendengar suaranya dengan sesuatu yang dapat didengarkan oleh

pendengar kemudian ia terima seketika atau suara jabnya dibawa oleh angin

kemudian juga ia terima seketika atau ia terima sesuai kesepakatan. l'aanah at

Thoolibiin III/9].

o-,- seka: : ; -se: ; : sisi (sung : J. :u:

-8.

(Maka diperhitungkan apapun yang dapat menunjukkan pada lafadz/serah terima)

artinya atau sesuatu yang sepadan pengertiannya dengan ucapan serah terima secara

langsung seperti tulisan atau menduduki kedudukannya seperti isyaratnya orang bisu.

[Hasyiyah al-Jamal IV/301 ].

* J: -u°, -Sul 9:14 ia-l, sl, - Ges ...* 3>a e-| >sial --!>

J- e-les es." - 4ual; Jiu-3M.

Yang dipertimbangkan dalam akad-akad adalah subtansinya bukan bentuk lafadznya,

dan jual beli via telpon, teleks, telegram dan sejenisnya telah menjadi alternatif yang

utama dan dipraktekkan. [Syarh al-Yaaquutan-Nafis II/22].

(4ušu) 3>al : *Je à Jai - : ; 94 ° :4 21:- : , -! ( -s)
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u: :us 4: Adale -3° :4 -- u-/ > ekes ( : 4ušis : J; ) . J: -- sua:

*.

Dan sah jual beli dari selain orang yang mabuk yang tidak mengerti sebab ia tidak

termasuk orang yang sah niatnya seperti keterangan dalam bab Talak yang akan

datang dengan sighat kinayah dengan disertai niat.... Menulis yang tidak pada zat cair

dan udara termasuk kinayah, maka jual beli dengannya disertai niat hukumnya sah,

meskipun bertransaksi dengan orang yang hadir dalam majlis akad, maka ia harus

segera menerima akad tersebut ketika mengetahuinya dan khiyar bagi mereka berdua

berlaku hingga bubarnya majlis penerimaan akad. (Keterangan Ibn Hajar dan

menulis....") dan sama dengannya berita via teknologi kabel -telepon- yang

dikembangkan dizaman sekarang ini, maka akad dengannya termasuk kinayah

menurut kajian yang kuat. | Hawaasyi as-Syarwaani wal Abbaadi ala at-Tuhfah

IV/221-222].

Wallaahu Alamu Bis Showaab

http://www.facebook.com/groups/piSS.ktb/permalink/395744887114992|

11.1.3 0076. Jual Beli Kucing, Ular dan Tokek

PERTANYAAN :

Walet Cihuy

Assalamu alaikum.waroh matullahi wabarokatuh...!! Apakah hukumnya boleh.. jual

beli kucing, ular dan tokek..!! Kepada the big famili PISS mohon bagi2 pengetahuan

JAWABAN :

Masaji Antoro

Waalaikumsalam wa rohmatullaahi wa barokaatuh. Hukum jual beli kucing, ular dan

tokek seperti dalam pertanyaan di atas terdapat perbedaan pendapat ulama. Menurut

ulama Syafi'iyah tidak boleh karena tidak ada manfaat yang dilegitimasi oleh syara'.

Sedangkan menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah boleh.

Menurut Syafi'iyah :

JuJu Ju e : S 3 su-i: ,e, -ies: Je,9 ->> we gas : S --- : -a: Sè

3: S 31 J; PJ euasal 4x4.J Gles ulsi 4x4.J -as & : - ->> JessJ :u 4 : Jl:
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* 9: 9 Ae y-le 2, 4 Ju Ju -- e, -a: : : , : Juju Ju :

Al Ju-Ju Juli- e, & - 323-ai.

Maka tidak sah menjualbelikan binatang melata yang tidak bermanfaat yakni binatang

binatang kecil yang melata dibumi seperti ular, kalajengking, tikus dan kumbang

karena tidak ada manfaat darinya yang setara dengan harta (harga) meskipun terdapat

manfaat secara khusus padanya, berbeda dengan binatang yang bisa memberi

manfaat seperti biawak yang dapat bermanfaat saat memakannya karena dapat

memperlancar darah.

Keterangan Pengarang “karena tidak ada manfaat darinya yang setara dengan uang"

artinya tidak memberi manfaat yang dianggap dan menjadi tujuan dalam syara sekira

sepadan dengan harta, ini yang di kehendaki. Maka tinjauannya adalah manfaat yang

menjadi tujuan dan dianggap oleh syara sekira sepadan dengan harta". al-Jamal

III/25].

Menurut Hanafiyyah :

\e &: Jus 3' -) ialis -u-Jé al;4: -1,-J : 3-2. J.153 (AA-J -ue J: 1483) :4)ues.

3: Aa: Jè e- J-j &ai. Aéu J5 Jl J3 J laual:

"Sah jual beli serangga dan binatang melata seperti ular dan kalajengking jika

memang memberi manfaat, parameternya menurut mereka (madzhab hanafi) adalah

semua yang bermanfaat itu halal menurut syara' karena semua (makhluk) yang ada

memang diciptakan untuk kemanfaatan manusia". Al-fiqh alaa Madzaahib al-arba'ah

II/232].

*J u: :J -5 --! 3: jure (u-- S ,au &Ji Q: ) e-J La :-J e: J:

4-3-J -ul:-J : bye us e-Ul: : Jl: :Jl: ,-Jé & * Ge sel 2,3 - SM & &u:')

S$ 3> - 99 e, J- - - - J59 - auan, J:S 4 :us)& su ---Jl.

Ju-} -- ~il eue:

"Kalangan Ulama Hanafi tidak mensyaratkan sarat ini (barang yang dijual harus suci

dan bukan najis) karenanya menurut mereka boleh menjual belikan barang-barang

najis seperti bulu babi dan kulit bangkai karena bias di manfaatkan kecuali yang

memang terdapat larangan untuk menjual belikannya seperti minuman keras, (daging)

babi, bangkai dan darah sebagaimana mereka yang juga membolehkan binatang buas

dan najis yang bias di manfaatkan untuk di makan, tolak ukurnya menurut mereka

(madhab hanafi) adalah semua yang beranfaat itu halal menurut syara' karena semua

makhluk yang ada memang di ciptakan untuk kemanfaatan manusia". al-Fiqh al

Islami WaAdillatuh V/181-182].
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11.1.4

Menurut Malikiyyah :

*a. 4 v J$ 9 (:Jul) --ue lauall 4 : Jè 3 -) ialis -u-Jé al;4: -->J : -a:

w-Je,S s$ 3'- 3.0 sa Jw J; J.J. Ju-) adal -äls Jue's & 2, J

“Boleh menjual belikan binatang melata dan berbisa seperti ular, kalajengking bila

memang memberi manfaat tolak ukurnya menurut mereka (madhab maliki) adalah

semua yang beranfaat itu halal menurut syara' karena semua makhluk yang ada

memang di ciptakan untuk kemanfaatan manusia dengan dalil firman Allah ta'aalaa

(Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu - QS 2:29)".

| al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuh V/446-447 ].

0089. Menimbun Barang Untuk Dijual Saat Harga Mahal

PERTANYAAN :

Aldy Maula

Assalamu alaikum Wr Wb,... Bagaimana hukumnya menyimpan / menimbun barang,

contoh seperti padi ato yg lainya,... Dengan tujuan menunggu harga mahal....?

JAWABAN :

Yupiter Jet

•,: si4-Jai -->l-' ue Asu - - a-, - 94 - s!: v. 4u-l ; 36:

A.J.

Fathul mu'in

S : -j de e et - u: ; ; ; ; el: : a-, × 9ai : Au- ; 36:

- de Au-l Ss jsisi : J- - 3 Jues - &-:

|'anah

4 :: - ; :-S A : 3: : 3: 3-4 osis -u: Sig-> -ui Je

& de 4 : j::Si : Gig isu 3: : 2 as -> s,:38 & Au

**** 3: 2u --s: u: Ji Bie us-sid; esai

ASnal matholib

|htikar = Penimbunan, Adalah menahan (menyimpan) barang pokok (aqwat) dari hasil

pembelian saat harga beli tinggi dan dijual dengan harga yang lebih tinggi lagi, dengan
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tujuan memperoleh keuntungan yang lebih besar, pada kondisi dimana masyarakat

(setempat atau di luar itu) berada dalam kebutuhan tinggi. Hukum ihtikar termasuk

praktek jual-beli (mu’amalah) yang diharamkan, walaupun secara akad dihukumi sah.

Dan keharaman itu semakin bertambah di saat kebutuhan semakin tinggi.

Ada beberapa poin menyangkut masalah ini...

1. Imsaak = menahan (menimbun). Berbeda kalau tidak ada unsure menahan, maka

tidak dihukumi ihtikar yang haram. Seperti penjual warung membeli barang dari pasar

dan langsung dijual Sebagaimana biasa.

2. Maa isytaroohu = hasil pembelian. Berbeda bila barang yang disimpan itu hasil dari

panen sendiri (ghollatu adldloi'ati atau ghollatu al alrdli), maka tidak dihukumi htikar

yang haram.

3. Fil gholaa-l = harga beli mahal

Berbeda bila pembelian dilakukan dengan atau pada saat harga murah (standar),

maka tidak termasukihtikar haram.

4. Alaqwaat = makanan pokok (sembako). Berbeda bila barang yg disimpan itu bukan

makanan pokok, maka tidak termasuk haram. Tetapi Alqodli Husain menambahkan

(ilhaq) bahwa menimbun pakaian pun apabila sedang sangat dibutuhkan bisa

termasukihtikar, walaupun tidak haram minimal makruh tahrim. Barangkali dari Wajhu

(fatwa) Godli Husain ini, bisa diilhaq-kan bahwa jenis barang apapun apabila sudah

memenuhi syarat IHTIKAR, maka bisa dihukumi makruh tahrim. Seperti pada kasus

BBM dSb.

5. Niat atau tujuan ihtikar tidak mesti saat pembelian barang. Bisa saja niat itu muncul

setelah pembelian dan melihat harga jual tinggi.

Juga Tidak termasukihtikar yang haram apabila...

1. Apabila penimbunan bertujuan untuk konsumsi sendiri, ini lebih ke penyediaan stok

dengan cara memborong.

2. Apabila membeli dengan harga mahal dan dijual dengan harga yg lebih mahal tetapi

pejualan dilakukan di tempat lain yang mata uangnyanya berbeda (kurs lebih tinggi),

maka tidak termasukihtikar yang haram (ekspor-impor).

3. Atau dijual ke tempat yang daya belinya lebih tinggi (analisa pribadi).

u-d a Grau (3&S :

( -uu: A - adu su & su s, di erjs (: ru Grau :
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ASnal matholib

Je-u &, &A ->: :ju di 42: --di e :- & es, 9- - 4:

3-ssu-l: : ased

$u54 & & 3-a: : u: *) uw S-1 & 29-J le J:

Tuhfatlahwadzy

(AS: S1 - - - 9 Jiés-M J9 - Qu - 94 - 3's - - - - Jé (*.

* ru Je 3-al).

J. Lee sl-J - & - 9: ):u Ju-S ; , S-S Ji :

|'anah

Keharaman ihtikar salah satunya dikarenakan ada unsur TADHY||Q = membuat

kesulitan kepada masyarakat umum minimal dalam sisi ekonomi/materi. Antara

penjual dan pembeli tidak ada yang lebih utama dalam sisi mashlahat. Artinya,

keduanya masing-masing saling memberi dan mendapat mashlahat dari praktek

mu'amalahnya. Untuk mendapat mashlahat dari jual beli itu, maka aturan dan syarat

jual beli harus dipenuhi, serta motif dan tujuannya pun harus mengarah ke

kemaslahatan bersama. Setelah itu, masing-masing berhak untuk mendaya gunakan

pendapatannya demi kemaslahatan masing-masing tapi dengan tidak merugikan pihak

lain, dan itulah idealism jual beli.

Dan ihtikar adalah salah satu bentuk mu’amalah yg tidak memberi maslahat kepada

pihak lain dan bisa berdampak negative terhadap perekonomian local (pembeli)

maupun global (masyaakat umum). Terlepas dari tujuan apakah barang yang dibeli itu

untuk dijual atau konsumsi sendiri, apabila bisa memicu gejolak pasar, dan apabila

melihat keumumam hadits bahwa... menyimpan barang (makanan) dalam kurun 40

hari adalah memancing murka Alloh dan tidak menjadikan berkah... maka jelas

tindakan ihtikar itu termasuk perbuatan tercela. Ibarot yg lebih lengkapnya di "anah

bab albuyuu'u almuharromat, awal jilid 3, hal 20-an. Wallohu almu'iin wabihiinastain
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11.1.5 0111. Jual Beli Saat Khutbah Jum'at

PERTANYAAN :

Bayi Berjenggot

Mau tanya mas-mas dan mbak-mbak ustadz-ustadzah ; apakah hukum pelarangan

(haram) jual beli disaat khatib jum’at telah "beraksi" diatas mimbar, hanya

diperuntukkan buat laki-laki, atau perempuan juga terkena hukum yang sama ?

JAWABAN :

Masaji Antoro

PEREMPUAN TIDAK TERKENA HUKUM HARAM JUAL BELI selama yang dilayani

dalam jual beli tersebut sesama orang yang tidak wajib menjalankan SHOLAT JUMAT

(a: , 59.al s>; 3: 3-7 cu 4 u } Jw J: si (Aau - - 4-ji - ke a;-3 4:

s: b,: 4 : 4 B-e - }

&, & Jr: :J Jal 2):

J - 3 Ai, &u 4-J -e au sl-J &- G - & 2.J : ; Al J-l: , G- A-,-J J-s

Ale a;- S A : &us & 2.J

- :: Alsu v -a-U 4-5:, S: :Ju Ju Jus el ual el-s : - &J S

4.2.J -ju J1: A - 9 S13 -uju : -:

&al,5 S: Ale A-,- 9 4: S & 4-J 4-ji - J: : :

* 3> & :u: 5 GS

al,-J le &au-) ua Ale a;- * & &u: 31 ui

J: Al 9,5 J:

"Hanya di peruntukkan buat mereka yang kena HUKUM ORANG YANG WAJIB

menjalankan jumat (laki-laki, merdeka, mustawthin) sedang orang yang tidak wajib

menjalankan jumah (seperti perempuan) maka TIDAK HARAM bahkan juga tidak

makruh kecuali apabila yang dilayani dalam jual beli tersebut adalah orang-orang yang

wajib menjalani jumah seperti saat melayani jual beli terhadap orang laki-laki maka

hukumnya juga haram karena termasuk menolong pada perkara HARAM, ada yang

menyatakan hukumnya makruh". [|'aanah Atthoolibiin II/95]. Wallaahu Alam.
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PERTANYAAN :

Bayi Berjenggot

Tanya lagi ustadz, orang yg wajib jum’at tapi tidak mengesahkan bilangan 40, dan yg

wajib jum'at sekaligus mengesahkan bilangan 40 itu siapa aja ustadz..??

JAWABAN :

Edy Humaidi

Dasar pengambilan Kitab Tausyih ala ibn Qosim halaman 78:

“Dan yang ketujuh (dari syarat-syarat mendirikan salat Jumat) adalah istitan

(bertempat tinggal menetap) di tempat mendirikan salat Jumat. Sehingga salat Jumat

itu tidak sah (apabila ahli Jumatnya paling sedikit 40 orang itu digenapi jumlahnya)

dengan orang yang wajib menghadiri salat Jumat dan ia bukan mustautin, yaitu orang

yang bertempat tinggal ditempat mendirikan salat Jumat selama empat hari penuh,

atau digenapi dengan orang yang mendengar adzan melalui pengeras suara atau

radio tetapi rumahnya sangat jauh dari tempat mendirikan salat Jumat. Salat Jumat

tidak sah dengan ahli Jumat (jamaah tetap) orang musafir atau orang mukim yang

bercita-cita kembali ke negerinya meskipun sesudah jangka waktu yang lama.

Mustautin itu adalah orang yang tidak bepergian dari tempat tinggalnya pada musim

hujan atau musim lainnya, kecuali karena ada keperluan. Orang yang tidak mustautin,

jika dia bepergian, maka dia tidak wajib melakukan salat Jumat dan salat Jumat itupun

tidak sah jika ahli Jumatnya digenapi dengan dia, dan jika musafir ini melakukan salat

Jumat, maka salat Jumatnya sah. Jika musafir itu tinggal di suatu tempat, meskipun

selama empat hari penuh, maka dia wajib melakukan salat Jumat dan salat Jumat

tidak sah jika ahli Jumatnya digenapi hitungannya dengan dia, dan salat Jumat yang

dilakukan olehnya sah.

Masaji Antoro

Ada 14 pendapat tentang jumlah bilangan yang terjadi dalam sholatjumat :

4-J & Asas sJ -- S: --e 4-0 & J; 2- 144 se: el:

a;-9 ''s, 4-3) -a: é è:u

Aual Jais - J; ;as keu-Jé Quil uju

ue & 2, 3,5 Jui-: :- : - au) & 5% sab
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-U's- --3 e - au) & Jui e-au

*,$e -ue - le->u

Aa:) --> - leau

* 4 ues & uai - - - - -w

Ju G - al Als, J9, Arau 3-l -ue eu) : 4 &-u

J.15 J:9G us, ssu

* 4 : - G - G -> s, - - - - gu

s}ul se- J;u: Arie Ju

-a- : :S 3- arke 3:1)

Disyaratkan terjadinya jumat dengan hitungan 40 arang adalah salah satu pendapat

diantara 14 pendapat mengenai hitungan sahnya sholat jumat pendapat-pendapat

yang lain adalah :

2. sholat jumat sah oleh satu orang riwayat : ej

3. sholat jumat sah oleh satu orang 2 org dst....... laanah AtthOOlibiin ||/56

Yang termasuk Qoul di bawah naungan Madzhab Syafii yang 40, 13 dan 3.

Pertanyaan anda : tanya lagi ustadz, orang yg wajib jum'at tapi tidak mengesahkan

bilangan 40, dan yg wajib jum'at sekaligus mengesahkan bilangan 40 itu siapa aja

uStadZ..??

(P3,-.J A: -,: J* 3A: A.' 3-a: 4: Aéai Aale - J* :usi iau-si 4. ias-J J- J-u! Ji (-lel:

\45.

J- 3° 4-J sl-u 3- J.: JP3-J : •iJ 3°3 & :-a: A -ia: S3 Aale - J :\é:u:

\él-.

J-es -- 4 J: uji - - - 4, J. sas & :-ai S3 4: Aéai S3 .A.'e - :u:Ju:

Ju- 3u as & Aias S: A - 9 Sl° 4-Jl.

J*3 Q3-2-3 :-e & 3-J : J-S AS sa: & :-ai S3 & Aia: ): &le - S & :\éal):
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11.1.6

sual e-e -ue •Us-s 4.le.

su- c. 5.0 : 3:A: ;-J e-al as - -a: 4 Aia: S: Ale - S , :e-au-:

*u-Ji: Ju-s.

4; ; .ae, J Mie') yue 4 - 23-3 Ja:, J as - -a: A -ia: Aule - S :\e-2u-s

Aeusz Jl.

Dalam sholat jumat manusia terbagi atas 6 bagian :

1. Wajib menjalani jumah, bisa menggugurkan hitungan 40, sholat jumahnya juga

SAH, yaitu bagi mereka yang memenuhi syarat sholat jumah (laki-laki, merdeka, dan

mustawthin / menetap)

2. Wajib menjalani jumah, sholat jumahnya juga SAH tapi tidak dapat menggugurkan

hitungan 40 yaitu bagi orang mukim yang tidak menetap, dan orang yang mendengar

panggilan jumah padahal dia tidak ditempatnya.

3. Wajib menjalani jumah, tidak bisa menggugurkan hitungan 40, sholat jumahnya juga

TIDAK SAH yaitu bagi orang murtad

4. Tidak wajib menjalani jumah, tidak bisa menggugurkan hitungan 40, sholat

jumahnya juga TIDAK SAH yaitu bagi orang kafir asli

5. Tidak wajib menjalani jumah, tidak bisa menggugurkan hitungan 40, tapi sholat

jumahnya SAH yaitu bagi anak kecil yang sudah tamyiz, budak dan wanita

6.Tidak wajib menjalani jumah, bisa menggugurkan hitungan 40, sholat jumahnya juga

SAH yaitu bagi semacam orang sakit dan orang-orang yang ada udzur untuk

meninggalkan sholat jumat. [laanah Atthoolibiin II/54].

0178. Jual Belinya Anak Kecil

PERTANYAAN :

Toni Imam Tontowi

Mau tanya, sahkah jual belinya anak kecil ??

JAWABAN :

Bila menilik aturan syara pelaku transaksi sebuah akad harus memenuhi kriteria

sebagai berikut : Baligh, berakal, tidak terpaksa, rosyid (cakap). Yang didalam format

fiqh disebut mutlaquttasaruf. Dengan demikian transaksi yang... dilakukan oleh anak
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11.2

anak kecil dan orang orang yang tidak memenuhi kriteria diatas hukumnya tidak sah .

Namun demikian ada sebagian ulama yang memberi kelonggaran dengan disamakan

dengan jual-beli mu'aathoh (jual beli tanpa jab Kabul). Dengan syarat barang-barang

tersebut kategori remeh atau bukan barang-barang mahal. Maka menurut pendapat

tersebut hukum jual belinya anak kecil sah untuk barang-barang yang harganya

murah.

Didin Banjarmasin

Isuai ral Ju-3! 3: le &-9 :J el: : , : J-a: *J: -xil Jé :[:-ue

J° J-J :J Ajl;-53 Aa: 4-2 & 3-J J- J: : y: J-u! J-> Ales • 4:1-3 3,:>J :1;-J

Aj3! ya. 3'; &!3, Aue: Aár- Jl: s): J°3 -é- : ...J J- J- Aj3: Al J3! * 3u-l: -l.

9: 4-3-ui J-ai 31 -S wi u.U e6- , ; w! Ju: :J Jae Ju -,513: 45-l Je -:

Al Jua. Sé &.

Bughyah hlm 124

Masaji Antoro

J 3,2, ali sew 4° 29J ;u. 3>w A. co-,-l: :13-J sl; ;wal Jua s3l) 4 -> u: -l°

*-alu : - 2,4 J - 9 & ->,' & A2 S-Ji Qis 3 awJu J: 3-J : U:

* J: 2 : 4-5 *-ali -e,: siu :-J - su ve, le J2 gu Jeuju : Ju J5 °

Al - J- 3>ul J3& & 2,- -Jl.

Kifayatul Akhyar ||240

Ghufron Bkl

Bughyah hlm 124 dan alfiqhu al islmi jz 5 hlm.419.

0031. Hutang (Modal) Dibayar Dengan Barang Setelah Panen

PERTANYAAN :

Ahmad Hanafi

Ass alaikum Wr Wb. Mau tanya nich, sudah dikupas belum ya ?

KASUS : Si Dul (bkn nm sbnrny) setiap mau tanam padi tak punya modal, akhirnya si

Man (nm samaran) memberikan pinjaman modal pada Dul sbsr Rp.1.5 jt, dg

kesepakatan nanti bayarnya pake gabah sebanyak 1 ton setelah panen (100 kg gabah

di hargai 150 rb). Padahal harga normal gabah (Q100 kg/Rp.250 rb. Berarti si Man
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dapt keuntungan sbsr 1 jt.

Pertanyaan:

1.Masuk pada akad apakah kasus di atas.

2.Akad apakah yg hrs di pake supaya si Man tdk t'msk pelaku riba.

3.Kl memngharam hukumny, adakah hkum hilah yg memperbolehkannya?

Mohon penjelasannya, sekalian sama referensinya. Sebelumnya terimakasih banyak...

JAWABAN :

Masaji Antoro

WaalaikumSalam Wr Wb

1. Termasuk akad Qordhu (hutang piutang) yang fasid (rusak/tidak sah)

u- 5-J Jai A- 4, 2, Ji l° :J ul: ; ;J Je,°N

Akad pinjaman adalah pemberian kepemilikan sesuatu untuk kemudian dikembalikan

lagi dengan jenis yang sama. Il'aanah Atthoolibiin III/48]

2. Bisa memakai jawaban yang ketiga (solusi)

3. Solusinya :

1.Jangan disyaratkan (disebutkan) di dalam aqad.

4 - 3 : *J:: sia: -12 : : 8 Ja: : isi : - b, 3:50-edis

Ji us-- :

“Kesimpulannya adalah, setiap syarat yang meniadakan subtansi (tuntutan) dari

sebuah akad hanya bisa batal apabila terjadi di dalam akad, atau sesudah akad tetapi

belum terealisir secara pasti, bukan ketika sebelum akad meskipun terdapat di tempat

akad tersebut".

245 - susia e6-) (61 2 / 17 :)-Ai-j)

SB eu-lal,- u:- a > 0, us & 9 2,4 J-S - Ast 9 si& -- - 2,4 -s

u-J Jé sual , , -e al,- w.ue 2,5.

“Di antara riba qard adalah, hutang piutang bagi sesorang yang akan menyewakan
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(semisal tanah) miliknya dengan harga yang lebih tinggi, dengan catatan apabila

transaksi tersebut disebutkan dalam akad, sebab apabila hal tersebut terjadi dalam

akad, maka hukumnya adalah haram, sesuai onsensus (jma') para ulama. Tetapi

apabila tidak disebutkan dalam akad, maka menurut Madzhab Syafi'iyyah adalah

makruh, dan haram menurut ulama yang lain. Pendapat ini disampaikan oleh Imam

Subki". Taanah Athoolibiin III/53

2. Kelebihan dari harta pinjaman dijadikan hibah/hadiah oleh orang yang meminjam

J: - J - -, × s>, >s-S: 4 : b* UU 2: Je, & 4 J-a: : 2, 3-:

Je, Ji Qi - SG sx, - J: *Je, - , S, sua &-is:u 914, Je:

J3 & 4 ji ->l le - A se- 3 Ja:.J 9: 44 - 34 ual, w: & & a 4; u:

u, 34 ad. : Je, Js - -ui Je,ia &: , e, Je,âl wi; 4 : -4-4-l° sal di uk

4u-a) & 3- 3° 9ua sur- 4-2 :.

“Dan diperbolehkan bagi pihak yang memberi hutang (muqrid) untuk mendapatkan

sesuatu yang lebih (manfaat) dari pihak yang berhutang (muqtarid) seperti membayar

hutang dengan nilai yang lebih baik secara kwantitas atau kwalitasnya, (seperti)

berhutang sesuatu yang jelek dibayar dengan yang lebih bagus, dengan tanpa syarat

(penyebutan) pada saat akad pinjaman. Bahkan berbuat seperti itu disunnahkan bagi

pihak yang berhutang, karena sabda Rasulullah SAW artinya “Sesungguhnya orang

yang terbaik di antara kalian adalah yang paling bagus cara membayarnya". Dan tidak

dimakruhkan bagi pihak yang memberi hutang untuk mengambilnya sebagaimana

menerima hadiah dari pihak yang berhutang, meskipun dalam transaksi ribawi.

Menurut pendapat yang lebih kuat, tambahan dari hutang tersebut menjadi hak milik

bagi pihak yang memberi hutang tanpa adanya penjelasan, sebab hal tersebut

diikutsertakan dalam pengembalian hutang, juga sama seperti hadiah (masih menurut

pendapat yang kuat), bahwa apabila pihak yang berhutang membayar hutang lebih

banyak dari hutang yang berada dalam tanggungannya, dan dia mngaku bahwa, ia

melakukannya karena (ia semula) mengira jumlah hutangnya sebanyak itu, maka ia

disumpah dan dikonfirmasikan. Adapun transaksi hutang piutang yang disyaratkan

dengan pengambilan keuntungan bagi pihak yang memberi hutang, maka akad terebut

batal. Kalau berdasarkan hadits yang artinya “Setiap hutang piutang yang mengambil

keuntungan adalah riba". (hadits ini pada dasarnya adalah dlaif tetapi kedlaifan hadits

ini ditopang oleh hadits lainnya yang sama yang diriwayatkan dari sekelompok para

sahabat sehingga hadits ini ons dijadikan hujjah karena telah naik ke tingkat hadits

hasan)". Taanah Atthoolibiin III/53|

3.Kelebihan dari harta pinjaman dijadikan nadzar oleh orang yang meminjam

J- J 3, 4 ° : 34 S -e,: ax + 3 : - arau : Je', 'N ue :, suael Ju
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*4 J: Jī al- S yu & -Ju ul° 5' u-S &1.J -S & 2, 3' ul 3, 41; suae

129_2 >l, Jl Ja:-li Au:

Namun demikian menurut imam AlGhozali hutang piutang yang demikian dihukumi

haram Secara mutlak

(AJAJ si - Aji Je:9- AA-, Je.Jsal J3i (: e,- 43°3).su : -- (Aja J: :4:

Je - Jl: - a;- - -l Jé.u, Ju : uaw -u: :'J- -J Je : - la

* Ju: *J> -a-l° :4-2}\a. >W J-ei A. ul -: J. J. S.S J--J J-2'N 3'N - u, Aji gal

ol. Jal

|'aanah AtthOOlibiin II/241

Ahmad Hanafi

Kang MasajiG) Berarti si Man harus mengembalikan pinjamannya berupa uang jg

(sjenis), berikut kelebihan yg tlh di sepakatiny di luar akad, gitu toh mas?

Bisa tdk kalo di masukkan kpd akad jual-beli dg memakai akad salam? Umpama si

Dul bilang sama si Man, "Man, aku pesan gabahmu 1 ton, per 100 kg ny aku byr 150

rb(total 1.5 ji), biar nanti sy ambil 4 bln kemudian/pas sdh panen. sahkah akad tsb?

mhn bantuannya kang mas... ato ikhwan yg lain, monggho!.

Masaji Antoro

Kalau di masukkan pada akad salam, maka juga termasuk akad salam yang fasid

karena temponya di anggap tempo yang tidak menentu yang tidak diperkenankan

(pengembalian pasca panen di anggap tidak bisa dijadikan pegangan karena si dul

dalam usaha menanam bisa saja tidak mendapatkan hasil panenannya)

usia. J-S & Si k:

ASna AlmathOOlib ||/125

esla yai asl° :-a: tesla - 9: - as es, - -a: -) •i Je -el-M - Gails.

asla J-i;

AFiqh al-Islam wa adillatuh V/269

Jaenal Effendi

Ass Wr Wb, Ikut kontribusi pengalaman sedikit. Secara umum apa yang disampaikan

kang Aji saya sependapat, hanya saja kalau dikaitkan dengan lembaga keuangan kecil
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(yang bebasis syariah pun) seperti BMT, hal ini masih susah dan delematis

dilakukan... Hasil penelitian saya di BMT (paling syariah- the best performance in

national level-Indonesia) dan BMT ini memiliki pengawas syariah?owned by pesantren

salaf besar dan terkenal di Indonesia menunjukkan:

a. Aqad qard (ahsan qardul hasan), banyak digunakan oleh petani gurem dan

pedagang kaki lima, dengan praktek bahwa muqtarid meminjam umumnya kurang dari

1 juta, dengan angsuran perminggu... plus tambahan sukarela dari muqtarid kepada

lembaga/BMT Rp 5000,. atau sesuai kemampuan...

b. Untuk muqtarid skala besar (di atas 1 juta) mereka menggunakan aqad ba'i bi

tsaman ajil, prakteknya... muqtarid membawa collatera/ jaminan yang berharga spt

kendaraan bermotor untuk kemudian dibawa ke BMT dan diakadi bersama. Muqtarid

menjual barang jaminannya tersebut kepada BMT dan selanjutnya BMT membeli

barang tersebut. namun kemudian BMT menjual kembali barang tersebut kepada si

muqtarid (harga lebih rendah dari semestinya), lalu menggunakan aqad bai bitsaman

ajil,

yang sepertinya agak kurang pas, bahwa sighot aqad telah diatur sedemikian rupa

(ada kepura-puraan antara muqrid dan muqtarid)...

c. Pinjam-meminjam tersebut dengan mengunakan aqad nadzar, prakteknya bahwa

muqtarid akan bernadzar "jika saya diberi pinjaman........, maka saya akan shadaqoh

sejumlah............ kepada muqrid/ BMT"... (secara umum sudah terskenario dan saling

tahu antara ke dua belah pihak)...

Namun demikian, prakteknya akad pinjam meminjam dalam lembaga keuangan di

Indonesia masih sangat syariah dibanding malaysia, sehingga total share dri lembaga

ini lebih dari 12% untuk di malaysia, dan Indonesia kurang dari 3%...

Akan tetapi "baldatun toyyibatun" akan terwujud dengan terlebih dahulu mewujudkan

"qoryatun toyyibatun... sehingga akaq pinjam meminjam yang sekarang sangat marak

dengan adanya konsep ekonomi Islam/Syariah sebuah keniscayaan yang harus

dikembangkan dan dipikirkan serta dicarikan solusi terbaiknya agar tetap pada korido

syara' dan mendatangkan profit/keuntungan.... yaqin, praktek ini sudah dijalankan

pada jaman baginda rasul dan sahabat...

Solusinya, kita dirikan lembaga keuangan bersama-sama yang berbasis syariah

beneran....dan menguntungkan tentunya, hanya saja kekhawatiran yang selalu

diajarkan dan dibujuk syetan adalah...bahwa akan selalu rugi jika demikian...dan

demikian...(yang khilafus syar"i)....

Kenyataannya, Permasalahan ummat yang dihadapi saat ini dan menjadi trend ke

depan adalah ekonomi dan penghidupan... hal ini mestinya harus menjadi fokus dan

pokok perhatian ulama juga, mestinya kita dah mulai harus berani praktek dan ambil
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peran di dunia nyata ekonomi, tidak hanya teoritis dan dalil-dalil,... "lisanul hal ahsanu

min lisanil maqal"

Kita masih sangat ingat akan "kadal faqruan yakuna kufran".... (afwan, belum sempat

download fondarabic nih)

Sangat yaqin, bahwa aplikasi ekonomi syariah telah lama diterapkan baginda Rasul

dan sahabat yang saat ini diwujudkan dengan adanya dalil-dalil fiqih yang diambil dari

dawuh dan penerapan nabi dll, lalu kapan bisa dipraktekkan?...

So...solusinya mbah Jenggot... mari ajak ikhwan ikhwan kita untuk mantepkan kembali

hati dan keyakinan akan penerapan akad Syariah, totally 100% (walaupun ada

tantangan motivasi bahwa akan datang suatu jaman dimana ummat Islam seakan

pegang api yang membara jika menerapkan syariah totally 100%)...dan saya tak cari

bekal penguatan praktek dan aplikasi dari suhu-suhu Eropa.....untuk selajutnya mari

kita coba kemas dalam wadah yang baik dan benar untuk diaplikasikan...

Afwan, forum ini jadi media pencerahan nih...namun hal ini harus juga mulai kita

pikirkan...

Ana urid, anta turid, wallahu yaf'alu maa yurid...

Forum diskusi dengan berbagai masalah waqi'iyyah dan kajian fiqih ini sangat bagus

dan menarik..... LANJUTKAN...

Media dan wadah yang sangat baik dalam diskusi dan belajar

Salam hangat dari benua Eropa yah mbah Jenggot... Wassalam...

0133. Uang Damai Saat Dirazia Polisi

PERTANYAAN :

Neil Elmuna

Assalamualaikum wr. wb. Mohon masukan soal Hukum memberi "uang damai" saat

terkena razia kepolisian lantaran tak punya SIM dsb.? ada hiilah hukum agar tidak

menjadi madhorot buat semua? syukron..

JAWABAN :

Masaji Antoro

Wa'alaikumsalam wr. wb. Untuk mencegah terjadinya "uang damai" ini sebenarnya

undang-undang yang diperlakukan oleh pemerintah sudah mengharuskan bagi setiap

pengendara sepeda motor memiliki SIM dan bagi setiap pengendara sepeda motor di

wajibkan mentaati peraturan ini karena di dalamnya ada kemaslahatan bersama :

قال(
الشرعيةاليان القواعد

علي
الجاري الواضح امره

امتثال
عن تخرج ول...ا

(اي المبين
امره

عن
تزع .…وال
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9 SM: * aeu --> --U 4-e 4-la 4 Jus Qu -u.J ul: :Jl: al-J :ua'. S

“Janganlah keluar menyalahiaturan pemimpin yang nyata yang sesuai dengan kaidah

kaidah Syariat......... Tapi tidak boleh taat dalam urusan perkara haram dan makruh,

sedang dalam masalah mubah bila memang terdapat unsur kebaikan dan kepentingan

yang bersifat umum maka wajib juga taat, bila tidak ada maka tidak wajib

mentaatinya". (Jauharoh at-Tauhid Hal. 119).

Keterangan di atas sama dengan apa yang diterangkan dalam Kitab Bughyah al

Mustarsyidiin

Gas AS: * 4 S Aa! Juli 36&-s: * 4 v Js aw) , Jual - : ( : Ju

ta: ; -- 4 ×ul 9sel: : *,ua *, a Jxi-Sl 4 &J jur - si:; 3:- -

au) 4 xi - Js : - ;-9) J. Ju : : - * 2>: (, ) Jé us: , Jual - Jul,- si

3, J: ua la: ,sua: Sl; ukus AU - ae -la 4 Juše slue us la: Au : u,- :

- al Gu diuku - Ju-9 -- : S di jau * - ×ul - -- -- :

use --ye : 's,& sial,- - - usus tau 4 xi - au, eu - di J-e-A : 3 Jés :

-u: se4 -> & at: ul 3 Juli -- 4:4-a 9sel-u-J Ls : - -s-lis

sual - x, sale. : 30-S : 4 ru -, -- seu ol :u , Qual-M 9's &

al-s-9 ai- - 4 - J - : : ev, , 's : , Sel GS 4, 8,-s.

Bughyah al-Mustarsyidin I/189

Sedang mengenai memberi "uang damai" dalam pertanyaan di atas hukumnya juga

haram.

4: ; ; : - - 24 : ; -S : - &ei : ; 3:4- : Ju

56, Al Jau Gu-} 3i 3- Jua: a : -u: -ue Jés :ael•i : ge4: ;

74 J° j:-al >3a.2.

Syaikh Muhammad bin Umar Nawawi al-Jawi (Syaikh Nawawi Banten) berkata:

"Termasuk perbuatan maksiat adalah menerima suap/risywah. Suap adalah sesuatu

yang diberikan kepada seorang hakim atau lainnya, agar keputusannya memihak si

pemberi atau mengikuti kemauan pemberi, sebagaimana yang terdapat dalam kitab al

Mishbab. Pengarang kitab al-Ta’rifat berkata: "Suap adalah sesuatu yang diberikan

karena bertujuan membatalkan kebenaran atau membenarkan kesalahan." (Mirqat

Shu'ud al-Tashidiq, hal. 74). Lihat juga Al-Baajuuri II/333.

Lalu jika misal bekerja di suatu perusahaan yang memang tidak dapat menghindar

suap menyuap dalam bisnisnya, apakah rejeki yang kita terima dari perusahaan

C 2013 www.piss-ktb.com



MU'AMALAH 961

tersebut termasuk rejeki yang haram ?

B|LA KERJA PADA PEMERINTAHAN :

Gajinya HALAL bila meyakini bahwa gaji adalah bagian dari irzaaq, ihsaan atau

musaamahah (tunjangan, insentif atau toleransi) dan bukan merupakan jarooh

(imbalan jasa kerja/upah) dari profesinya.

(291\5 :u-J :u: )

4-au-J13 Ju-}\; 35,9 -u -3° ujl; )ur) -u & Jr. J3 Je *Sur 3>wJ A -,-u:

4.23wJ -u algé 3,-) ->>>

Tradisi yang berlaku pada pemberian gaji terhadap pegawai pemerintah tidak bias di

golongkan sebagai jaroh (imbalan jasa kerja/upah) akan tetapi merupakan bagian dari

irzaaq, ihsaan atau musaamahah (tunjangan, insentif atau toleransi), berbeda dengan

ijaroh yang merupakan bagian dari mu'aawadhoh (transaksi dengan pertukaran).

[Nihayah al-MuhtaajV/291 ].

B|LA KERJA PADA PERORANGAN/SWASTA :

Selama tidak meyakini/mengetahui secara pasti kalau gajinya dihasilkan juga dari

barang suap maka uang gaji dan kerja di tempat seperti itu hukumnya makruh, bila

yakin hukumnya haram berbeda dengan pendapat kalangan tashowwuf seperti Imam

Ghozali yang menyatakan haram secara muthlak. Keterangan diambil dari :

Jø} *u a;- 9 al-J :e Ju >>u.J Ji G- J al;- Ju si uaw J. : -Juli :

e: al-J : es : S : -- 3- e-e J9-J

Asybahwa an-Nadhooir I/154

* -- :;- awe Sisle & 4 : usi;- Ju si & kel:

ASnaa al-MathOOlib |||/227

( el;-3 J9- - - J-S : & 3-J J- Ju (3.UU

al,-J La Qi : Ji Sle,- S3 e: Aé-J uá ás,SJ -al: ;u-Ji Qual-Jé

• su alaw lis; al-Ju si - 4-S a;- Aja J:
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|'aanah at-ThOOlibiin ||/355

(-): ) u,u lawJéal,- Ju : - uaw 313 ×-Jé asu) -- : ( - : Ju

& : QL.a. al Jé : - 25 se-J 23 : al-J : & 4-: at,SJ & - G -u!

u,- 4u : 9: ei au al-J & 4 Ju: ) Ju - -- 3 lalu 4° 9's Ju 4 ->, .

al,- -Jul : 31,-S -us-a-l - s!, J: J- al-J di Gie. . . ;u laws

au) J. Gä- 4°3 J3 *,- S3 : - alls --> u, : : eks, Ju-l: -9-wJ 2u- -

3: Rue : - As-Ju Aja - Ju le B-S- : : , : 3: su sess

Al al;- Ju si , Alaw.

Bila mengukur skill sebenarnya dia memang sudah layak untuk memilik SIM hanya

saja di persulit (di engel-engel-jawa pen.) mendapatkannya oleh "pihak tertentu" maka

boleh baginya menyuap dan mengendarai motornya juga boleh, berbeda bila

sebaliknya, namun bagi "pihak tertentu" tersebut tetap haram menerima uang suap ini

dalam kondisi keduanya. Keterangan dari :

Jel & usus;uaeb 3-Ju :- - - si 3-J - S- 2u Jua v asal,- :, J:

sl;- si ula :-J e 4-S 2u 'e - 9sels &J jur 3-Ju :- : wi - le

*- audi : u: * s$-J e : - rau : Sai Juli - 9 Jael

Nihaayah az-Zain 370. Wallaahu Alamu Bis Showaabi....

11.4 0135. Kerjasama Pengembangan Ternak (Gaduh )

PERTANYAAN :

Mbah Jenggot

Aqad gaduh sapi gimana caranya agar boleh secara fiqh. ( akad gaduh yg berlaku

dimasyarakat = A titip sapi pada B, kelak jika sapi dijual dan ada keuntungan dibagi

dua, jika ndak ada keuntungan maka B tidak dapat bagian apapun).

JAWABAN :
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Edy Humaidi

Apabila yang dijanjikan itu adalah membagi keuntungan dari hasil penjualan (ribhi),

maka hal itu termasuk qirod fasid, menurut ulama Tsalasah. Apabila yang dimaksud

menyewa orang, dengan ongkos membagi hasil, maka dinamakan jaroh fasidah, yang

mempunyai sapi wajib memberi ongkos misil (umum) kepada orang tersebut (amil).

Dasar Pengambilan:

Al-Muhadzab juz I, Hlm. 392

Ju-l uji Je: 3 --> -ut :ual eju es 9usi e S (2,4) - S3 Ja:

* 21: :a 9 -3lis.

(Fasal). Tidak sah Qirodi (bagi hasil) kecuali atas atsman (yang bernilai) yaitu, Dirham

dan Dinar, adapun selain keduanya, seperti benda, tanah, barang produksi, fulus

(uang logam) maka tidak sah Qirodi (bagi hasil) atasnya.

Al-Mizan, Juz ||, Hlm. 88

J: : 4 Jé; ial suasi; 4 - eus uju J; us - Get:) : Gil- aul Je

e.J. 9ul:: 05° -- 2:4-e J; & - 2: : e: :

Adapun permasalahan yang dipertentangkan (Qirodl/bagi hasil) diantaranya pendapat

imam Malik, imam Syafi'i dan imam Ahmad. Sesungguhnya apabila seseorang

memberikan harta benda dan berkata kepada penerimanya "Juallah ini dan hasilnya

kau jadikan Qirodi", maka itu dinamakan Qirodi fasid (bagi hasil yang rusak). Pendapat

yang pertama adalah pendapat yang berat sedangkan yang kedua, adalah pendapat

yang ringan.

Aqad tersebut tidak sah, sebab anak sapi itu bukan dari pekerjaan pemelihara

tersebut.

Dasar Pengambilan:

Al-Bujairimiala al-ldna, Juz Ill, HIm. 115

z

%3.

& : & : - u:: wa: ; Asieja: :3 - 2- azi : :

& : 4 suasi : - 02: S Asi:u : ; si ase sta --9: Au 3°

* 4 k: : : 34 - ulu -Si - -alai ulai 4 - Ja: : -- sae

ke-i Ja-jeja: :e : Ju 28. Jes: lu : u: :u - S3 - : :

AS - 3,5 -ui a2j & J, a: -44 *&- -
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(Peringatan) jika seseorang memberikan hewan piaraannya kepada orang lain agar

dipekerjakan, atau untuk dipelihara, dan hasilnya dibagi antara keduannya, maka aqad

tersebut tidak sah. Karena pada contoh yang pertama menyewakan hewan, maka

tidak ada hajat (tidak perlu) mendatangkan aqad lagi atas hewannya yang dapat

mengandung ghoror/penipuan. Yang kedua, hasil dari hewan piaraan, itu bukan

pekerjaan.

Seandainya seseorang memberikan hewan piaraannya kepada orang lain untuk

dipekerjakan untuk dirinya dengan upah % dari hasil susu hasil perahnya, kemudian

dipekerjakan oleh orang lain tersebut, maka pemilik hewan harus mengganti biaya

pemeliharaan (memberi makan hewan) dan pekerja harus mengganti kepada pemilik

atas % dari hasil susu perahnya. Pengganti itu karena sudah hasil ukuran yang

dijanjikan, dan telah terjadi dengan hukum jual beli yang rusak, dan tidak perlu

mengganti rugi hewan piaraan, karena itu tidak ada kesesuaian ganti rugi.

Jika pemilik dalam menyerahkan hewan mengatakan untuk diramut (diberi

makan) dengan ongkos separo hasilnya, kemudian dilaksanakan oleh penerima

(pemelihara), maka separo yang dijanjikan menjadi tanggungan pemelihara,

karena dianggap terjadi hukum pembeliaan yang fasid (rusak) bukan separo

yang lain.

Tuhfatu al-Habib 'Ala Syarhi al-ldna al-Bujairimi, Juz III, Hlm. 179

3 -i - at: : - : - ali i . . . .i 1.4- at: : , , . . . . . 2N -- ti: 1.

: 3-1; ul : a usia>| ul Ji gle :u 3i sia: ul: :u:J : - ;-9 Jas- Je 33

suai - su -- Jen.

Apabila ada orang berkata kepada orang lain: gemukkan kambing ini! Kamu saya beri

komisi separo dari laba penjualan, atau berkata: gemukkan dua kambing ini! Kamu

saya beri yang satu, maka tidak sah. Dan ia mendapat ongkos misil (umum), sedang

hasilnya semua dimiliki yang punya kambing. Wallohu a'lam...mohon koreksi...

Masaji Antoro

KEPUTUSAN PENGURUS BESAR MUKTAMAR NASIONAL ( Pada tanggal 21-25

Syawal 1379 H. /18-22 April M. di Jakarta)

Hukum akad tersebut tidak SYAH sebab anak dan tambahan itu bukan dari pekerjaan

pemeliharaan tersebut.

>|< J: & - -a: - aul, aus si ele J. 42 - as- ael :

•-ue & sala. Al usuasi 3: Alsa J-a- ) -ul: :ul : ; 4: 4.le Aée 2l, Jl 4-- 9 A.J

•S- J;-a-l 4 es-J yud as -J --a, JuU -S -> -alah uju.J 4 - Ja: ua, -a:

Je ès-a es,- - -ae Ja: eia sal Jé &B Jes u:u : 4: 44 - S3 - -
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اآلخر النصف
دون

الفاسد
الشراء

بحكم
لحصوله

العالف

PUNGKASAN

Jika ada orang lain memberikan seekor ternak untuk dipekerjakan atau di pelihara dan

keuntungannya untuk mereka berdua (si pemilik ternak dan pengembala) maka

akadnya TIDAK SAH, Karena pada contoh yang pertama menyewakan hewan, maka

tidak ada hajat (tidak perlu) mendatangkan aqad lagi atas hewannya yang dapat

mengandung ghoror/penipuan. Sedang pada contoh yang kedua keuntungan

keuntungan tersebut tidak bisa diperoleh hanya dengan mengerjakannya. Seandainya

seseorang memberikan hewan piaraannya kepada orang lain untuk dipekerjakan

dengan memperoleh separoh separo susunya dan orang tersebut kemudian

mengerjakannya, maka si pemilik harus menjamn pakannyasedangkan pihak

pekerjanya mengambil separoh dari dari susu tersebut. Itulah ukuran yang

disyaratkan, karena sipekerja mendapatkan keuntungan berdasarkan transaksi yang

rusak, Ia juga tidak di bebani untuk menanggung hewan ternak tersebut karena hewan

tidak bisa di nilai imbalannya. Jika pemilik berkata “Agar anda memberi pakan dengan

imbalan, anda mendapatkan separoh dari hasilnya” kemudian si penggembala

melaksanakan, separoh dari yang disyaratkan itu menjadi tanggungan pemberi pakan

sebagai konsekuensi yang rusak untuk memberikan separoh hasilnya pada pemilik

ternak. [Iqna Li as-Syarbiiny II/356].

11.5 0170. Menjadi PNS Dengan Suap

PERTANYAAN :

Irawan Khan

Guru itu bisa menjadi orang yang pertama masuk surga, tapi bagaimana ya kalau

untuk menjadi guru itu nyogok dulu ? semisal saat penerimaan PNS gitu

JAWABAN :

Masaji Antoro

Bila yang memberi uang tersebut memang yang berhak untuk menjadi PNS atau tidak

menyakiti/merugikan sesama muslim yang juga berhak, maka memberi itu boleh

(karena semata-mata demi mempertahankan haknya), sedang yang menerima

hukumnya haram. Namun jika umtuk semata-mata agar diterima hajatnya, padahal dia

bukan ahlinya maka dikatagorikan risywah sehingga yang memberi maupun yang

menerima hukumnya haram.

( الزين 370نهاية )
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Ae & Jusus;uaeb 3-ju ss-J - si 3-J , S- 2u Ju 2 as al,- :, J:

sl;- si ula :-J e 4-S 2u 'e - 9sels &J jur 3-Ju :- : wi - le

*- audi : 4 & S-J le 3,-S - rau : Sai Juli - - ael

144 : J2 11 °C Jrjual 4-29)

ue: Jeb J8u Ji & -é:- - 3,4 -La Jaa : ;ur 44; ula a1,- :, Ji u: * :

ge &-S : 3-J , S-J ke le --- A : :, Ji : & 2,5° -- - - - 3,4:

*-es &, & J- 2,4 Ju: ul Ju-J su-9 : Aja Jé gul: kāla-J asli 44; 3- &J

36 u: url si u,- 9-e Jé Qg J-e ul: -l: : ? -l: 2, ia 36 Ju ul as J-w ul:

Jus ol° 44° 4-4, 2,- JEJ Al J3-J J| >>:J: -,:U ul: Jur : , -? -u. Jus 1: :,

** 34 J-M; suaju Je ols &- 34 - 3 lalu aur Jé og -euias Jel, Jl se- J-:

(100 : J2 :, Su-l)

(3lsu'): - Jw Ju-s, Ji-l, u:-- welas , Jeu (us;uaels) 3-3):(:, 4-)e-G

* 9éu. S: , -eu J: 21, - : 93,- Jé & - as-lu le Blue Jeuju : Sl;.

4 J-, - , , J-Su: -es-Ju a-S $ 8-9 - 2,4 - Jl;-9 aes --

9 - 4 sual si: us-si - ae - -Jé 9 J- AA-, A-, -, -e 4u

u-ji suae;u sué-M, AA - - : : - Su J- 4 J-es si Jau 4 :- 96

v Jul : - 3°4 si 3-4 S- ul - - -S- : 9: , -!u :U; 4-Su 4 sué-M:

•s G, su G- J-es-U 9,a-9 Ja-J siu - as -S 3- 4

Catatan : Bagi pejabat yang bertugas dalam penjaringan calon PNS, dalam

menjalankankan tugasnya harus berdasarkan nilai kapasitas, kredibilitas dan

akseptabilitas calon PNS. Bukan berdasarkan teman, kerabat, tetangga dan besar

kecilnya pembayaran (uang yang diberikan), karena hal itu hukumnya haram....
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11.6 0276. SEPUTAR INTERAKSI MUAMALAT DENGAN BANK

PERTANYAAN :

Abdul Kholiq Noor

Assalamualaikum, Bagaimana hukum menabung di bank ?

JAWABAN :

Mbah Jenggot

Aku hanya membahas hukum bunga bank. Hukumnya Khilaf. Ada yang menghukumi

Haram, Halal dan Syubat. Tabirnya

A4 y-7 Jee'-,-J :

- 2, 3' -13-J e,-J : - awal ul Ulu ->, & Jl;- ul Jau-J :.J e :

Al- - - - - - 3 - 4 : - le Ja:0 -Ju u-l as: 9 J-J &:

- u', J. J-l 9 39a) - - - 3° Jiu-Ji 4 al-JJ 3-4 J : S; e: Aé- S.

-al

A4 y-7 Jee'-,-J :

(-la) : 3-4 : :-U : Jau-i le:,- : 4 t-la: - Al- : 0 Jal J-' (s Al

•la---> s,4 Gal: V. JS3 5630 lai-J J-Jé u2 : - JS :-: -u-Jésu ul

9 Sl: 2,5 *u -, -\ &: ),-2 & 3 4 J- - 4-la: : 4 J-a: A -la: -) 2,5° 53-S uj-U .

.a)

60-59 : 2 al-Jls Juli ->i

\;ur Je'el ,au :- 53, Jai e-a: ur. Ja: 9 - 9b - &es - - - gul:

& su 3: 9° :3 : 4as,SJ 9sal -u! 3: *s" -e,es - - 2, 4 uku

J-J: *la: : 9 - A : - : 9.5823-aia: 9.ies A.S- 3.su & ->i us;- si ->J us

& JaeJ 4:.

53 : 2 Juli j-J Grjual ju

(& Jé Je:J &- J: 4 : S dius si (* J:4:) u; si (24- 2,4-0 : S: 4:

: S sia: -- 4u ( sx, 4:) • JJ >, J: e-e s; s>:ul Jé u:J58 - 44
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96 - 9s slo - Jl; u: 2,ial 9 : 45°, -43 sx, 2,4 & uU 4

*a u: JUM 9: ue (w: & & 4:) J: -- si (al 4:) - - - ->, web 2:

eus a si (44 - 4:) UU si Gs uas 4:) Je: :u :u : Jus u: -b si

Jeel - ale we lub se- 3 2A.J 9 - Sl si 2A.J Si Je ->,'a- ( : 2,:J ol, J; ) a

J 4-S 3-a: ; $ue: * su uju : -4> 4 :-U usa - Jl; La Qi uu ***i

>, Aji 4 su)- w asl-s :u J. 4-U 4 ji ul di sel.J 20 | > 4. Awal & :us ujs :

9: & - u-Je, JJI se- 3 - 4-S 3-a: *- 32u; 9 -> - - 32uju Je, J

S :J 3-a: ) Aji u: : Al J3 : sel.J 3-a: *&- 9 Ju-J Aji Jeels & u°u :-U

3,- :(J 2,- 2,4 ul: 43°) Jl; si (: : 43°3) 31 -!> (-Al-43°) la: :ul 3,3-a) :

* Jé -us 4: Aé ušJe,: & : - si (Je,ial &: ; 4:) ial : -, × 4:

Al 2u- 9 J 2, 3: Us Us Je àal: ; v. 44 -Le e-J : - Su-4 J- Ji

> J; ) -e & Ae-3 e : , ā- - - - - 3° 36'N 2, 3-23 & 2u-4 -S-Ji:

-A-2 ->J La Qi si (44-2 : 43°) a;- as 2,4 u, si (u, 36 J; ) ad. : 4: 2, si (ad

A&M :ue: Je, U- 2,4-0 : , e, si as - si su - 4-2 s: si4-2 - GS:

4-al 9 - 3° su. A&M : *, AA, au)- GS - - - es°, -J La si :

•i : ,-90 -b (J: si4:) & -- - 2,4 Je,: , - si ( - 2,4 - 4:) a

3-90 ue (Je,: J-S 4:) - & Asu & : - 2,4 4. Su J. L - y-S

u-ai sau; -se: - 2,33 & 4:51 : 21:J : Jé ( : : 2: 3- 4:) - & Asu

-al . •s:

53 : 2 Juli j-J Grjual ju

& &: sux sa- 4-2 : u, 34 ad. : Je, J: *J -ui Je,ial &: , e, Je, vi:

s-J Jé sula) , sisi el,- u.ue 2,5 Sl eu

(2u-4 J- J asas Jé (-us 4:) Aé ušJe,: & : - si (Je,ia &: ; 4:

>u-4 -S-J: a >u- 9 - e, & J. J. Je à; wi ia -Le e-j & --

Al 4-2 : Ae-23 e : , ā-4-4 & 2, 3° 36'N 2,4 & 3-23 Ji

A4 y- 186 e :-,-J :

(; 4: :e, - - -uu: -bu-A Asia :u 4u& 2,- 9 asul --- ( - u

&, & si - 4 : 4 - se) & - S, Geu : & -3 e - Ausuu: 9 :
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* S- ale -, × 4-es: 390 - - - a >,- u:

Masaji Antoro

Wa'alaikumsalam Wr Wb. Hukum menyimpan uang di bank bisa diperinci sebagai

berikut:

>> Jika bertujuan mendapatkan bunga, seperti tidak mau untuk menyetorkan uang

kecuali jika mendapatkan bunga, maka ulama sepakat hukumnya haram karena

tergolong riba. Allah SWT berfirman:

Ag. : - ju: u: -j & Se: : : : :Sea: , ; 9: :

- uji se: 4 :- aus :u : 3 ae; ia : ; ;- : 4 J-i;

&suu : : ,u.

"Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti

berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan

mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat),

sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual

beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan

dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah

diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah.

Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni

neraka, mereka kekal di dalamnya." (QS Al-Baqarah / 275).

>> Jika bertujuan keamanan, tanpa ada keinginan mendapatkan bunga, maka

hukumnya boleh.

Namun perlu diperhatikan, bahwa kegiatan bank dalam mengembangkan setoran

nasabah tidak terlepas dari unsur riba walaupun masih ada kegiatan lain yang halal

menurut Syari’at. Karena itu jika benar-benar uang simpanan kita digunakan untuk

kegiatan yang bersifat riba berarti kita telah membantu bank melakukan hal yang

haram, sedangkan membantu perbuatan dosa adalah sama dengan berbuat dosa.

Dengan alasan ini, haram menyimpan uang di bank. Hendaknya menghindari

bermu’amalah dengan bank, kecuali dalam keadaan yang sangat mendesak seperti

tidak adanya tempat untuk menyimpan yang aman selain bank atau tidak bisa

menjalankan usahanya kecuali dengan perantara bank, maka diperbolehkan.

Transfer uang Via bank hukumnya boleh dan bisa dikategorikan dua akad:

Pertama, termasuk akad hawalah (pemindahan hutang) dengan pengirim sebagai

muhil, bank sebagai muhal alaih, dan penerima sebagai muhtal apabila ada transaksi

pembayaran dari pengirim ke penerima.
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Kedua, bank berstatus sebagai pihak yang diamanati untuk menyampaikan uang pada

penerima. Bank boleh menggunakan uang tersebut dan mengambil keuntungan

dengan uang itu dengan syarat mendapatkan izin dari pihak pengirim. Uang kiriman di

sini disamakan dengan hutang (qord) bank pada pengirim, karena itu bank harus

melunasinya kepada orang yang dituju pengirim (penerima). Kategori kedua ini bank

dinyatakan sebagai domin.

Menggunakan ATM hukumnya mengacu pada penyimpanan uang di bank

dikarenakan pengguna ATM harus menanam tabungan terlebih dahulu. Adapun

transfer dengan setoran tunai, maka boleh dengan catatan tidak terjadi riba. Dan uang

yang bercampur dengan uang ribadi bank tidak dihukumi haram. Hutang kepada bank

karena ada unsur riba dinyatakan haram tanpa pengecualian (darurat atau tidak).

Pegawai bank dan penerima hadiah dari bank, hukumnya sebagaimana bermu’amalah

dengan orang yang kebanyakan hartanya haram, perinciannya sebagai berikut:

* Haram, jika mengetahui dengan yakin bahwa barang yang diterima dari bank adalah

hasil riba.

* Makruh, jika ragu-ragu akan kehalalan dan keharamannya.

>> Namun menurut pendapat Imam Al-Ghozali haram secara mutlak. Oleh karena itu,

jika ada pekerjaan yang lain maka itu lebih selamat.

REFERENSI :

(J -M (k, 94) s>,' >3-9: 44.2 b* -u!; 2,5 Je: , 4 J-a: (:) Je, yur (s

J 3 - J: se4- 2,4-0 : S; sua &- s$u e! (Je) Usa Je,- u: -

& 31 Je:J Ji: 44" -- 34 ua: w: : *) aal : , -!; ul: 2,ial Ji 4-3): 33,

Je,i.J &: , e, Je,âl wis.4: : -Al- Aale sJ Aji ul J3 & us. Aji Je>l: Ale u. Asi

4u-a) & 3- 3° 9ua :- 4-2 : u, 3é àa: ; Je, JS :J -ué.

65 2 / 3 :)-grjual Gue)

(Je: & : - si (Je,ia &: ; 4:).4-l e, 9 J; 5,- (: --- 2,4 wi; 4: -

u: ; Vai...sal - e-J : -->u-d J- Ji asl-3 Jé (-ui J; ) - A&M us

* 2, 3° 36'N 2, 3-23 Ji Su-4 -S-Jis.8l.2u- 9 - e, & J. J. Je

Je,âl u, si (u, 36° :45°).äa: ; 4: 2, si (ad. : 43°).4-2 : Ae-23 ° : , :u-A-J.

al,- 3°3
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175 - / 1 :)- sual, su:S)

• :

: isu e; ; ; e : : , : rise : , : - is, di iswi Ju l-ai
: : ..., 2 ai • . 94 • o > 2 > 6 > . t. 41. . . . . . ia : . . . '.-*t, 1 : - -- i, -i-:

us-ei 9u: sasi b; ; , : - ;-9: 4; :u J: Jé : J: era-sa:
A. : 31. ia . 2 : as , it : a : . . 2 : 2 . 2 . . . 2 ° 6 : a . . . . . . . . , :ai, 1,4 si

: : e; 4: J: Jè :u : :u -u! Suse -u! 3 : 4-3. : : Juil Jés S

J: 2: - 4 : 2: isu e; ; ; es : Jud Jus : Ju : -:

S : -- 9: 42,3 : 9:14; ; .

342 2 / 5 :)- guil Ja:)

(A: ->- J. v luj-3 - 4 Ja: sau, J-S u, : reul Je (%) J: (4 -

Asi* Jiu-Ji J:Su , : A,- Jé usu (usis) u; dua & 2, Jis le J-J -

& gau -&u-l (o-usus 4:153) •ala Alas. (453-3) a.J s,- Ju-) s: Areis -eui.J

-> -a-U - -- - - 4 (ex-la) : Ju-Jis si (ras) •le wesels & wave) --

Jal A, visu, -- 9- - - -J: : eau Ju -Ju -S: ,au Ju wa- si -->&

ek : 3 : -- ua, (u-el};) ->3) : 43> J.

26 e /3 :)- Jual Je)

(-J: &- 3la (Jel: - ;4:).Je:J 3 :J Ja-j & si (u, suael : :- S 4:

si Jal,:u 3'- (:-au 43°3)> -abu -2, v ->> ue S! 3: S suae) & suael ula

si (ui 43°3).3,2, al J-S J3 suas') As-ai (: - 43°).9- A3.ad Al 3 Juli suae:

suae'N 51 &e.u e- Jalai (: 4 ° :45°).Juli --ue 4-2,: ) si (Je,âl 4 J-a> N 43°3).Je,:.J

•ul : 43°3).wa;- : 4 : - 2,4-0 uU Jual :, 4 J' ul° :4: ) si J ue)

Jes :4:) 4 x3-J si(J: Jl 2u> N 43°) -es-as si (u- 9 :45°).é-e 3 :- si 4.4 si

J-S si (3,2,-au 43°3).52u; suael : si (: :- J; ) 2l:J : -) : ua (us

- :, & u, Aie & Jal-M u-J si (: 4° 9 Jex-J 3, 4:) Jel: :

*,-s-J-ad u, al-M ial,SJ -a- - 29 - Aesi ;u- as,& As.2,5 - J-2ud &

ã)ul A. 'N us.

*- su-l es, sue Ju-l - sewa - su al-M & 4 - - -Je:

J3-als: :u, •il J- le: J3-l- •+i •3°3: “-é: u:ewa -b:ues -u->e- 3’J- -->} J- u,"

Ju 33 J: J.9- Je J-j s');a J15-i cil: .e.U.S. N. y-u! 3-a: N 44) J 4 -,: & r: ...ual
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Aali sule - J; e-ebsu-isu 9 As-s.4 - 4 : - S. , u , ex-A, 9- le

-l 9 3,-S, sal Jeu as- Jl -ju ut : S wal, uju as- Jl -ju ss u: :

J- abu *J-l 4 : - - 4 re,

21 2 / 3 :)- Jual Je)

(-a 9 - 32u; sas - ssal - u,u >l, Jl ut J2,:els Juš4: su 4:u: ; (u, JS$ 45°.

* -ial u,u 49 &B.Jesa :u Qs a: 52u, JST Je Gaul Ji rasi uas.J-ad u, le &ai

3as u, Gla. JST : :-ulis ->ua :-ui Je as Juli u:u- Asal Js') - S4'N : Au.

& ai-is e-A-J Gr: -& su si (: 43°).52uju sel.J ; (453° :4:) --.s.Jesa

4 - -a: Ji Ale Je3 ...suji -->Jl.

104 e / 13 :)-J-J :u-(

(* & gaji : : e: Ju: Jira - az-59 &-sis-isi 2 (du-i

* - - - -e-Jae-9, -9 -- : *J.

J-3-)-(*):ue: :us asetsu. :-s

* J-d J-u:J-d Je-u : (9u: * J-

149Je &-,-J :

- - - - - 4 9si - J- ) - su -, ×, & J- - -, --- :

-sel : :Se 4 J-- suael rab-U 4- uu -SU 9: : , : ,s vs keua.

J-, J. J. J-a: :-Je, S-4-S- uau J-, -83 jur ulis osis J--0 & :J rab-U

ji, J--> -ae Ju-Jae.J e-e J ul: : - - -ah Su osu - & GS - 9: 4

-al 3 Ju-a) : .

(e ( ; ) : ; J: 1:9 ( AA) 1 & 3-4 ; . (*) :-d (gu ke:

(4u Jewis 4 : 3 : :u : 9× 3 : su ( -S : dau) ged si (:

ssas-desus - - - as --92% ses-Auss

: le Cass: jas -ju Saji: , : - es : u:J58u : 3 as -- , le

* sal di: -: 2: 2: 9 sisi : : , : si4 - : 03

->; 4: 4u es ->; esy as & S & Seus: 2: : , : J#
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2 º 2 - 3 - 4 - 2 - a e t . . S a ti o a -12 ”a i 2 a za si e i 41 i -1 . . . . 3
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ei Jº Jº S e ai gas as sºº is º is - Si e Sg - as; as

se - eº sº gºl è di 58 - - - - -: si è i le

129 e ºrali a º º

J- Al 3 e 4 º S e S e,i - aa - 3 º - ºra 33 eurº e sºlº suae º -

J; il g zue S º o sºlº lº sº - S S-J --S - , º 3' il 3 a 1 suae

a J-aee S , aa - e ci si e cºrali e, sº se e, suae il sè e S su) cºl e Jº

Lº ai J; º gl e S º uº º! - e lºbl º 3 a ºg" sae gl 3 e 4 º! e il

3,3, al S è e:º Jº; ºl,

e le Jee e seº sº e lº e', e - ºl (Le) ºsº ge, º le Jal cº-all - e lº;

-bº - osº - lº des è e: - - - - JS ei-S - S SUe-lu sia. Se allº

sebSº.

se, e la Sº ,-S è al gºl e sei º si sa il 3 lu e il s e Leil Jy S lº

ºssal su º gº-.

-

f o 2 3 -

( si e usºº S, -i s; º se lº si essº; -i si è sº i suºi 3-4 (º

su za A - iº degli Jgº si e ſi è - seegs S 5 º se

(gas º 33; 4- 3 - 5- se essº ed è Jº ai 3 e (è sº - iº

si alzi i Jesi, la S si -i è e si è Jº-ju -i e suºi a Jº -- e

-; 5-4, e- i gessi e sº - si è as isl, i -si le sei, Jº

3 º 5 e (sºlº sº) e º se sº gessº - a gº º lº 5 e,
A o

Sissi -si sia Jº; ed è lº sl, as - - gº Jºsail a: º ºd e le
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- ' gººi je u gese vlees zº. A & & “A4

241 J2 / 2 z) - Jeſual gle!)

(ië-J) dat al 30 -als-ie geel blal-Js - el-, J9- -- -- --S 3,5% ex--J) - Jé (3-se

3us al-u- liss el- Ju- As cº- de-SW e-- JUAl J,ë, eL-d) er lia el Jij el S, ex-- S, Léº Asº.

(el &- al veel lees is al 4-1 (st (4-3) 353 053) elell, ieel A de (sl) zº-J) - Jë : Jºë

S.

slºº.

(gl (L&#s, é-J) lá: *LS -als-ie J,3) u,' cº du Asie, die dual sl Gilad Sual-ls J,5

*L5 geë Sl, dat al 30 -15 - eL-J J. Jºl As 1 els bl! - lede ceº Asi Ju A €-J) -ls elk

eL-J) & J,5, 3,-Lel g' lie el AJ,33 ex- A313 gl.ë!) bi S] AJ,ë, de-SW g' (ex- S, AJ,3).5-le-Lº Jºe

el La bus el S, Su Gle 2, 4-ai eL-d) en de S 352es aazel A, ee-el éz cs- stijl sl

è92,-- --2, 3- A Jºul Blazel sy- 94 Su Gle 2,W 34-u wel de straal vºl leuk el usu

45°lé & 3 4-3-3 ou#.

JGall gl- of gele oue i-l) - Jé. Jyal Jyi (sl) eet al 33) 3us or-la- (JUAl J,ë, al,3). 2)

-ls eb - eee ! Lºl, Jé.uy du As"Je lºw -ua- &x,"Jºe- -----"Je sºr - las- #

Ju: «J, ->-a-ls cº-ow Jº-W J-el - u! - «J, “J) - 9-9) -- ------|| J-S eS - u) «l Jal. Je

ol.cº2l) -la-.

3,5G ve ->-wel er ee- u.

(al- 2d-Vel 3% elele 9% tºe, ze - J-- -- --> 9 is ess & 5 lºw-Js (g all

exºSl, J-allee -all, algeel, zº is veel ell, J590 -ell, JJ- ee! »ed -ls ze A

-al 5-, SJull Aeds eL- # al- of cº el: als 9e al veel olie -l- 53,1, sl2-uj - edl,

24-Je-S -al 5,-: -de ººs', zºals Giel Seij zº 'g e-ui gººg A

“é-- -->J Ju- # 35-tal JS -9el A lºvel &-ai, e-,5 ** S, élk els al veel olie ->

-à-la-LS JL- A, 453.

(e- 29-jl, eet-, 5-, e-à- &# Je eS «-ee see --- sley- e- duel & e-- (- UL-

99-9) -- Slee- JSJ G** ºuk 5', U- 'dºe e- -all, exyz-alu -3,- cel 2,-Sl, 3,2" &eë

deed evalu sese, eval al- 352e, Jelle eed & --J JW &- vºl 3-e- ALS - 3,53, sells A
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98 e-JJ u: - ;- -- jau 9se

Wallaahu Alam Bis Showaab......"

11.7 0287. MUAMALAT : MODAL PINJAM DARI BANK

PERTANYAAN :

Fauzan Uzan

Bagaimana hukum berbisnis dengan modal yang dipinjam dari BANK ? Harapan

maklum mbah. blm pernah minjem ke Bank jadi ga tau aqadnya gimana?bukankah

apabila meminjam ke Bank kita pasti dituntut untuk membayar lebih dari apa yang kita

pinjam...misal kita minjam 1jt kita nyicil 12 kali tiap bulanya Rp. 105.000,- gman

dengan uang kelebihanya ya ?

JAWABAN :

Mbah Jenggot ll

Boleh saja selama tidak ada unsur "riba". Ketentuan "riba" itu yg menentukan adalah

aqadnya, bukan bank atau bunganya, yang penting tidak ada kesepakatan untuk

mengembalikan dengan ada kelebihan bukankah sudah tidak ditentukan sebagai

"riba" tO ?

53 : 2 Juli j-J Grjual ju

(3 di ussi (* J:4:) u; si (24- 2,4-0 : S: 4:

s:ul Je vs J: - A&M Ju Je:J &- J: 4 :

S sial,SJ e-l 4u ( sx, J; ) • JJ >, J: e-e *;:

Je, Ji Qi : 4:) 45 sx, 2,4 & 4; 4- :

3> - us-, -ab 2: J8 j- Jus 3: siCJ uU u:

41; 9: ue (w: & & 4:) J: -- si (al 4:) -

ual 4:) Je:J su & Jas u: -b si aa u:

Je:J Ji; 4:) aal ul: : si (44 - 43°3) UU si (*

ue lub se- 3 Je:J 9 - Sl si 2A.J. Si Je ->,'a- ( :

3: -Al-’ 4: "Ji usa - Jl; ia Ji UU 4->> Aji Je> Ale

Aaj & &- J 9: 4-S 3-a: ; 9ue: * su uju

4 su);-e u asl-> s,SJ J- 4-U & Ji u: Aji sel.J 20 | > 4.

C 2013 www.piss-ktb.com



976 PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB

uid-S 3-a-3 is" - 52u5) el Geel - we 32ujºl, Lexiel 2, ei
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(LeLº el -sºl, Blººd &# # Jë ( & &# Jexie 5e, Jº

* . *25- tº-ai 52u3) 2,-- --
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(-ui, dº) eleºl A us Jerºi- & el 3-3 gl (Leiel &# - 053)

5! vºl liel) -- -- ex-J) &#3 -- 21-jl J-- bleslaes J & Jé

èl 2u-al A -sell, al 2u-# 93 lid A ers &# Je ellº gle isly,

&* ex-ex- Je z - Li- -al - ers 13% 343)" Je al 35-29
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A4 y- 186 e :-,-J :

(-bu-A Asia :u 4u& 2,- 9 asul --- ( - Al

e - :us:uš e : : Aé :e, - - -uu:

& : 4 : : 4 - Le) & 4 S: Gau 3 : & 4-3)

•S- ale -: S -ess 390 - - - a >,- u:- 4):

. 01

Masaji Antoro

Hukum meminjam uang di bank secara agama memang bertentangan

dengan syariat kecuali bila tidak disebutkan adanya bunga dalam aqad

meskipun itu tidak ada jab Gabul antara pihak Bank dan peminjam.

Namun keberadaan Bank yang diperlakukan dalam rangka membangun

taraf kehidupan masyarakat memang masih teramat diperlukan. Untuk

menghindari terjadinya ribawi dalam perbankan terdapat beberapa

Solusi secara fiqh :

>> Hindari terjadi bunga dalam akad

>> Bila memungkinkan jalani akad dengan dua majlis

>> Bunga dijanjikan dengan cara nadzar atau hibah atau lainnya

(*.e b* -u!; 2: Je: , 4 J-a: ( : ) Je,ia jur ( :

J- 4, Je:- u: - J - (-, ×: ) sisa, >s-S:

J** -, - , S, sua &- : 9 - - 4

s:," J: *

- : ua, w: & & a 4; u: 2, Ji Qi :

Aji ul J3 & u: Aji Je>l: Ale u. Asi & 31 Je:J Ji: 444)

4: 3:); -Al- Aale sJ

(&al,SJ e- 4u ( sx, 's 4:

•i : J; ) 45 sx, 2,4 & 4; 4- : S si

u-s a-, -ab 2: J8 j- Jls 's si ( : -u!; ul: 2,ial

J-- 32

(J: -) si ( a4 4:
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( u: -b si a + u: u; 9: ue ( w: & & 4:

Je:J su & u:

( Jl; si (36 ua: J:

(*a u: as si (44 - 4:

|'aanah at-ThOOlibiin |||/53

9: 4; :se J:J :u : is,.ji isui &ju -j. .

J: J: : 0: era-sai : isu -; ; ; : : :

9u: sasi e; ; & : - - - 4; -isu :

su -u!: -4 : ; ; ; es : Jud Jus u:

S : Ju : - ; ; ; ; J: :u : :

2: - & : 2: isu e; ; ; es : Jusi Jes

S : -- 9: 42: : 9:14; 3: Je.

al-Asybahwa an-nazhooir I/175

- laa: - 3) AU) -- 3,2, a0 3: Jal,:'N Ju: :, suas : Ju

c. 8, 9 y-u! 3:,a -ul; suael J- J 3, 4 5 : :- S 4-2,:

J: J :u- 9 J 9 -Ju ul° 5' u-S &-J -u-S

Ghooyah TalkhishalMuraad hal. 129

Wallohu a’lam bish Showaab )

11.8 0329. PEMINTA DAN PENGAMEN DIANTARA REALITAS

KEHIDUPAN

PERTANYAAN :

Ri Ly

Selamat siang para pemberi ilmu yg baik hati dan yg saya cintai. :)

1. Sempat dengar tausiah dari salah satu Ustadz di tv kalo haram hukumnya minta

minta apalagi kalo umurnya msh muda dan dalam keadaan yang sehat walafiat, terus

kalo yang memberi, hukumnya gimana yah ?

2. Kalo pengamennya masih muda, terus punya badan tegap dan dalam keadaan
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sehat...hukumnya gimana ?terus, yang memberi hukumnya juga gimana ?

3. Kalo lagi puasa, boleh gak jilat bibir ?

JAWABAN :

Mbah Jenggot II

Memberi uang kepada pengemis dapat dianggap bersedekah. Maka hukumnya

sunnah, karena bersedekah hukum asalnya sunnah. Wahbah az-Zuhaili

berkata,“Sedekah tathawwu’ (sedekah sunnah/bukan zakat) dianjurkan (mustahab)

dalam segala waktu, dan hukumnya sunnah berdasarkan Al-Qur`an dan As

Sunnah.” (Wahbah Zuhaili, Al-Fiqh Al-Islami wa Adilatuhu, 3/389).

Dalil Al-Qur`an antara lain (artinya),“Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada

Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan

melipatgandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak.” (QS Al

Baqarah [2]: 245). Dalil As-Sunnah misalnya sabda Nabi SAW,”Barangsiapa memberi

makan orang lapar, Allah akan memberinya makanan dari buah-buahan surga.

Barangsiapa memberi minuman kepada orang haus, Allah pada Hari Kiamat nanti

akan memberinya minuman surga yang amat lezat (ar-rahiq al-makhtum), dan

barangsiapa memberi pakaian orang yang telanjang, Allah akan memberinya pakaian

surga yang berwarna hijau (khudhr al-jannah).” (HR Abu Dawud no 1432; Tirmidzi no

2373).

Namun hukum asal sunnah ini bisa berubah bergantung pada kondisinya. Sedekah

dapat menjadi wajib. Misalnya ada pengemis dalam kondisi darurat (mudhthar), yakni

sudah kelaparan dan tak punya makanan sedikit pun, sedang pemberi sedekah

mempunyai kelebihan makanan setelah tercukupi kebutuhannya. (Wahbah Zuhaili, Al

Fiqh Al-Islami wa Adilatuhu, 3/390). Dalam kondisi seperti ini, sedekah wajib

hukumnya. Sebab jika tak ada cara lain menolongnya kecuali bersedekah, maka

sedekah menjadi wajib, sesuai kaidah fiqih : “Maalaa yatimmul wajibu illa bihi fahuwa

wajib.” (Jika suatu kewajiban tak terlaksana kecuali dengan sesuatu, maka sesuatu itu

wajib pula hukumnya). (Saifuddin Al-Amidi, Al-Ihkamfi Ushul Al-Ahkam, 1/111).

Sedekah dapat menjadi haram hukumnya, jika diketahui pengemis itu akan

menggunakan sedekah itu untuk kemaksiatan. (Wahbah Zuhaili, Al-Fiqh Al-Islami wa

Adilatuhu, 3/390). Misalnya, digunakan untuk berjudi, berzina, atau minum khamr.

Hukum sedekah dalam kondisi ini menjadi haram, karena telah menjadi perantaraan

(wasilah) pada yang haram. Kaidah fikih menyebutkan,”Al-Wasilah ila al-haram

haram.” (Segala perantaraan menuju yang haram, haram hukumnya). (M. Shidqi al

Burnu, Mausu’ah Al-Qawa’id Al-Fiqhiyyah, 12/200).

Sedekah kepada pengemis juga menjadi haram, jika diketahui pengemis itu tidak
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termasuk orang yang boleh mengemis (meminta-minta), misalnya bukan orang miskin.

Dalam masalah ini ada dalil khusus yang mengharamkan meminta-minta, kecuali

untuk tiga golongan tertentu. Sabda Nabi SAW,"Meminta-minta tidaklah halal kecuali

untuk tiga golongan : Orang fakir yang sangat Sengsara (dzi faGr mudqi), Orang yang

terlilit utang (dzi ghurm mufzhi), dan orang yang berkewajiban membayar diyat (dzi

damm muuji)." (HR Abu Dawud no 1398; Tirmidzi no 590, Ibnu Majah no 2198).

(Abdul Qadim Zallum, Al-Amwal fi Daulah al-Khilafah, hal. 194).

Jadi kalau seorang pengemis sebenarnya bukan orang miskin, haram baginya

meminta-meminta. Demikian pula pemberi sedekah, haram memberikan sedekah

kepadanya, jika dia mengetahuinya. Dalam kondisi ini pemberi sedekah turut

melakukan keharaman, karena dianggap membantu pengemis tersebut berbuat

haram. Kaidah fikih menyebutkan : "Man a'ana ala mashiyyatin fahuwa syarik fi a

itsmi" (Barangsiapa membantu suatu kemaksiatan, maka dia telah bersekutu dalam

dosa akibat kemaksiatan itu.). (Syarah Ibnu Bathal, 17/207).

PENGAMEN Termasuk sail (pengemis) dan bukan termasuk pekerja

(ajir). Kita diperbolehkan memberi mereka selama tidak menduga uang

pemberian itu digunakan untuk maksiat. Jika kita menduga digunakan

untuk maksiat, maka hukumnya haram, selama tidak takut dilecehkan

oleh sail tersebut. Adapun hukum mengamen adalah haram, selama dia

mampu bekerja ditempat lain menurut qaul yang lebih kuat.

Dasar Pertimbangan Hukum

Kifayat al Akhyar hal 298

J) J - - - a3la. J25* á-u'N13 J.0 ut: 4°3la 3>;-ai Asi. Je -Aée :3,-) -uis 5-3

yu;Jl: : ,3-lalus 340 -S" yu-l Ge 5,- 4: 4-u}\; J.L.0 uè ul: :Jú.

* 3,-S 4> e,- salui -S Ju 2,- at,- u,- 9 As- -u,",

Ju-J y- 3: S 45 Jeulu -ul J3 Jsi J: -

Ahkam al Quran lial JaSSOS || hal 303 :

(Jw 4 ew u: * 3 : si (99- : , :

Zaine

Menjilati bibir sendiri tidak apa-apa saat berpuasa, sepanjang tidak

membuat suatu benda lain yg menempel di bibirnya itu ditelannya. bila

hanya untuk agar membuat basah bibirnya insya Allah tidak apa

apa.afwan.
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11.9 0371. BARANG TEMUAN (LUQOTHOH )

PERTANYAAN :

Ibnu Mehmoud El Aswadi

Assalamu'alaikum. Pada hari jumat, tgl 12-08-2011 (sekitar jam 2000) istri saya

tanpa sengaja menemukan cincin emas bermata mutiara di toilet wanita, di kantor

tempat saya bekerja... karena kemarin terlupa, maka baru hari ini saya buat

pengumuman ditoilettsb...

1. Adakah hukum syar'i bagi orang yg menemukan barang (tertinggal, terjatuh,

tercecer) ?

2. Adakah hak dan kewajiban bagi orang yg menemukan ?

3. Adakah hak dan kewajiban bagi orang yg kehilangan ?

Mohon pencerahan. Syukron

JAWABAN :

Nur Hasyim S. Anam

Wa'alaikumussalaam. Umumkan selama 1 tahun. Jika sudah lewat 1 tahun maka

anda boleh memilikinya dengan syarat jika yang memilikinya sewaktu-sewaktu datang

anda harus memberikannya.

Alif Jum'an Azend

Disebutkan dalam kitab alMajmu’ syarah muhadzab :

S> Je - 4 - - - - Ja. “s: a aa’ - - J J-4 -se:

Sx & 4 - asul Jés wa-- 4: &leu-ies is wa-sia: , -9 --

:ues Quad & - xi - - --S 963 wa- - 4: Kusur s laiu 4; -S :

J Ja: : --> -J: -u-l ad-i : - Kisse-JW : -sli J; ->> le J. J:

&- Ju -,- le - & siu : --> - : gul J3: ele -3 : 45&

- - - - - 4.le - u5 -Jl.

Inti masalah dalam Fasal ini : "Apakah yang wajib itu "mengambil" LuQothoh (barang

temuan ) ataukah mebiarkannya < tetap tergeletak di area benda itu ditemukan> ?

m m = m mDalam hal ini Imam alMuzani pernah menukil dari Imam asy-Syaafi'iy Rh dalam

kitab al-Mukhtashor >> Berkata imam asy-Syaafi'iy : "Aku tak menyukai terhadap

seseorang ( muslim ) yang telah membiarkan tergeletak akan barang temuan yang

ditemukannya apabila ia berstatus terpercaya dalam mengamankan benda tersebut"

-------- Dalam Qoul dari Imam asy-Syaafi'iy ini terkandung penetapan disunnahkan
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untuk mengambilnya (menyelamatkannya dalam kendali dirinya)...Imam asy-Syaafi'iy

juga pernah berkata dalam kitab al-Umm : " bagi seseorang ( Muslim ) tidak

diperkenankan membiarkan barang temuan < LUQOTHOH > bilamana ia telah

menemukannya "------ Dalam Qoul beliau ini tersirat ketentuan wajib utk

memungutknya < menyelamatkan benda temuan itu >.Namun kalang ashchaab

syaafi'iy diantaranya syaikh abu alchasan ben alQoththoon sebagaimana dinukilnya

dalam kitab alChaawii....< mereka > men-"takhriij" dari Qoul imam syaafi'iy itu pada

ketetapan dua Qoul:

1. mengambilnya (mengamankannya) sunnah dan bukanlah wajib sebagaimana

nash syaafi'iy dalam "almukhtashor" karena hal itu bukanlah perkara yang harus

diamankan (Ghoiru mu-tamanin 'alaiha).

2. mengamankannya itu wajib dan membiarkannya tergeletak adalah berdosa ..

karena wajib atas si penemu utk menjaga harta milik saudaranya sesama muslim

sebagaimana wajib jua untuk mengamankan jiwa saudaranya yang muslim (dari

bahaya dan ancaman)

Kewajiban : Mengambil, mengumumkan dan menjaganya

Hak : Boleh memilikinya bila dalam 1 tahun tak ada yang komplain, dg syarat jika

pemilikinya sewaktu2 datang anda hrs memberikannya

Jadi tak ada kewajiban bagi pemilik memberi sebagian nilai barang (ongkos) untuk

penemu. Tapi secara etika jika seseorang mendapatkan kebahagiaan (barangnya

ketemu) maka sunnah untuk bersyukur, dan bersyukur itu yang paling terlihat adalah

dengan bershadaqoh, karena kasusnya penemuan maka paling pas yang dapat

shadaqoh adalah penemu. ada satu qoul : barang siapa tidak bersukur pada manusia,

itu berarti belum bersyukur pada allah... Waloohu a'lam bishshawaab.

0423. TIPS : PATAHKAN BELENGGU HUTANG

oleh Masaji Antoro

“Orang yang hidup dengan banyak masalah adalah orang yang wajar, orang hidup

tanpa masalah adalah justru orang yang bermasalah.”

Pernyataan tersebut memang benar, namun tidak sepenuhnya benar. Karena orang

hidup dengan terlalu banyak masalah adalah orang yang patut dikasihani. Salah satu

permasalahan yang sangat dominan dalam hidup ini adalah masalah keuangan, lebih

spesifik lagi adalah masalah hutang. Begitu rumitnya masalah hutang ini, sehingga

sampai mati pun kita akan terus dikejar-kejar olehnya.

Hidup di dunia modern nyaris berhimpit dengan utang. Bahkan, untuk sebagian orang,

utang menjadi gaya hidup. Orang bisa dikatakan maju jika mampu berutang. Semakin

banyak utang, semakin tinggi status sosialnya. Orang kian dimanja dengan utang.
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Sekaligus ditipu dan dijatuhkan dengan utang. Na’uzdubillah min dzalik!

Seorang mukmin adalah manusia yang tidak tertutup kemungkinan tergiring dalam

pola hidup seperti itu. Bisa banyak sebab yang menjadikan utang begitu dekat.

Bahkan, menjadi incaran. Mungkin, masalah kemampuan ekonomi sehingga utang

menjadi pilihan terakhir.

Masalahnya, mampukah seorang mukmin mengendalikan utang dalam kematangan

dirinya. Utang beredar dalam batasan sarana yang hanya sebagai salah satu pilihan.

Bukan sebagai tujuan. Jika utang menjadi tujuan, ia akan mengendalikan diri

seseorang sehingga terpuruk dalam jurang kehancuran.

Betapa utang punya nilai bahaya yang lebih dahsyat daripada sebuah senjata yang

mematikan. Bisa lebih ganas dari hewan buas mana pun. Di antara bahaya yang

mengiringi belitan utang pada seseorang adalah:

1. Membuat diri menjadi hina

Harga diri seorang mukmin begitu tinggi. Tak seorang pun yang mampu

merendahkannya. Karena, mukmin punya keterikatan dengan Dzat Yang Maha Tinggi

dan Agung. Dan, seorang mukmin yang meninggal dunia demi mempertahankan

kemuliaan itu, ganjarannya adalah surga.

Namun, kemuliaan itu kadang memudar manakala ada cacat dalam diri seorang

mukmin. Di antara cacat itu adalah ketidakberdayaan membayar utang. Saat itu juga,

terselip dalam diri seorang mukmin itu perasaan rendah. Bahkan, hina. Bayang

bayang ketidakmampuan itu menjadikan dirinya tak lagi berdaya di hadapan orang

lain. Terutama, orang yang memberi utang. Ia tak lagi mampu menangkis marah,

celaan, bahkan gugatan hukum sekali pun.

2. Mudah berdusta

Dusta adalah sesuatu yang tak mungkin dilakukan seorang mukmin. Rasulullah saw

mengatakan seorang mukmin mungkin saja bermaksiat. Tapi, ia tak mungkin

berdusta.

Lain halnya ketika utang sudah mengepung. Mau bayar tak ada uang. Mau

menghindar terlanjur janji. Akhirnya, ada satu pilihan aman. Dan pilihan itu adalah

berdusta. “Besok, ya!” Atau, “Oh iya. Saya lupa!” Itulah ungkapan-ungkapan yang

kerap keluar tanpa lagi terkendali. Suatu saat, ucapan bohong itu menjadi biasa. Dan,

orang-orang pun memberikan cap pada kita bukan hanya sebagai pengutang.

Melainkan, juga sebagai pembohong. Nau’dzubillah!

Pernah para sahabat bertanya kenapa Rasulullah begitu banyak berdoa agar terhindar

dari utang. Beliau saw bersabda, “Sesungguhnya jika seseorang terlilit utang ia akan

berbicara lalu berdusta, dan berjanji lalu mengingkari.” (Mutafaq ‘alaih)

3. Memutuskan hubungan silaturahim

Seorang mukmin dengan mukmin lainnya memang seperti satu tubuh. Satu anggota
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tubuh sakit, yang lain pun ikut sakit. Tapi, ada satu hal yang membuat tubuh itu

menjadi cerai berai. Tak ada satu hal yang paling rawan mampu menceraiberaikan

keutuhan tubuh itu kecuali masalah uang. Dan di antara masalah uang itu adalah

utang.

Tiba-tiba, seorang saudara menjadi asing dengan saudara lainnya disebabkan karena

utang. Muncullah sesuatu yang sebelumnya tak mungkin ada. Ada rasa benci, marah,

bahkan permusuhan. Terbanglah perasaan simpati, cinta, dan rindu layaknya seorang

mukmin dengan saudara seakidahnya. Persaudaraan yang begitu sulit dan lama

terbina, bisa terhapus hanya dengan satu masalah: utang.

4. Terjebak tindak kriminal

Pada tingkat tertentu, utang mampu menjerumuskan seorang mukmin pada tindakan

yang sama sekali di luar perkiraannya. Sama sekali tak pernah tersirat kalau ia akan

tega melakukan tindakan yang lebih buruk. Mungkin, di sinilah setan menuai sukses

atas langkah-langkahnya.

Orang yang sudah dikendalikan utang tidak lagi merasa ragu melakukan tindak

kriminal. Di antaranya, penipuan dan pencurian. Bayang-bayang hitam tentang

utangnya menjadikan pandangan nuraninya menjadi keruh. Bahkan, gelap sama

sekali. Tak ada satu tindakan yang lebih mendominasi dirinya kecuali bayar utang,

dengan cara apa pun. Atau, tindakan yang tidak kalah parah: lari dari utang dengan

cara apapun.

Pada tingkatan ini, seorang mukmin mengalami kemerosotan kualitas diri yang luar

biasa. Kejujurannya hilang, kemuliaannya sebagai mukmin menguap entah kemana,

cahaya imannya pun kian redup. Dan, kenikmatan hidup tak lagi terasa. Bumi Allah

yang begitu luas terasa sempit dan menyesakkan.

5. Meninggalkan beban kepada ahli waris

Alangkah berat duka anggota keluarga yang ditinggal pergi ayah atau ibu selamanya.

Mereka begitu kehilangan seorang yang amat dicintai. Bahkan, seseorang yang

menjadi andalan ekonomi keluarga.

Penderitaan pun kian berat manakala mereka tahu kalau almarhum mewariskan

utang. Bagi mereka, tidak ada tawar menawar, kecuali membayar utang. Masalahnya,

mampukah mereka membayar? Atau, utang menjadi warisan turunan.

6. Tertunda masuk surga

Ternyata, bahaya utang tidak melulu dalam wilayah dunia. Di akhirat pun, para

pengutang akan mendapat cela yang tidak mengenakkan. Rasulullah saw pernah

menasihati para sahaba soal ini. Beliau bersabda,

“Demi Tuhan yang jiwaku berada di tanganNya, seandainya seseorang terbunuh di

jalan Allah, kemudian hidup lagi dan terbunuh lagi, kemudian hidup lagi dan terbunuh

lagi sedangkan ada tanggungan utang padanya maka ia tidak akan masuk surga
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sampai melunasi utangnya.” (Nasai, Ath-Thabrani, Al-Hakim)

Tips praktis 8 langkah terbebas dari lilitan hutang :

1. Kalkulasikan Seluruh Hutang. Apakah Anda mengetahui jumlah total hutang Anda

sekarang, berapa tingkat bunganya dan berapa lamawaktu yang Anda butuhkan untuk

melunasinya? Sebagian besar orang tidak tahu. Kumpulkan semua catatan tagihan

bulanan dan buatlah daftar. Dengan begitu, Anda akan mendapatkan gambaran

menyeluruh tentang kewajiban Anda dala membayar hutang.

2. Rem Nafsu Belanja. Untuk melunasi utang, terlebih dahulu Anda perlu tahu,

kemana saja larinya uang Anda. Evaluasilah money diary Anda. Mungkin, Anda akan

terkejut ketika menyadari bahwa selama ini Anda membelanjakan uang lebih banyak

dari yang Anda bayangkan da untuk hal yang tidak perlu. Setelah itu, tulis setiap

rupiah yang akan Anda belanjakan bulan depan, sehingga Anda tidak mengulang pola

belanja gila-gilaan.

3. Negosiasikan Hutang. Ajukan permohonan penurunan suku bunga kredit pinjaman

kepada pihak bank. Ceritakan kondisi keuangan Anda yang sedang sulit. Setiap bank

biasanya memiliki beberapa alternatif cara pembayaran pinjaman, yang bisa Anda

pilih sesuai dengan kondisi keuangan Anda. Cermati pola perubahan tingkat suku

bunga. Jangan terjebak pada pola pinjaman yang awalnya terlihat ‘indah’, namun

ternyata bunganya bakal meningkat di bulan-bulan berikutnya. Jika pihak bank

keberatan atas permohonan Anda, pertimbangkan untuk memindahkan kredit ke bank

lain yang memiliki suku bunga lebih rendah.

4. Membagi Penghasilan Bulanan. 35%: sewa atau cicilan kredit rumah (termasuk

pajak, asuransi dan perawatan); 15%: transportasi (termasuk bensin, asuransi dan

cicilan kredit kendaraan); 10%: tabungan harian; 15%: membayar utang lain (termasuk

kartu kredit); 25% : hari depan Anda (investasi). Namun demikian, formula persentase

ini fleksibel diterapkan sesuai dengan kondisi keuangan masing-masing keluarga.

5. Prioritaskan Pelunasan. Pertama: utang mendesak, yaitu yang bernilai tinggi,

berbunga tinggi dan penting untuk aktivitas sehari-hari, misalnya cicilan kredit, rumah

atau mobil -yang jika tidak dilunasi mungkin akan disita, sehingga mengganggu

produktifitas Anda. Kedua: Hutang yang menyangkut kepentingan keluarga, misalnya

pinjaman untuk sekolah anak -yang jika tidak dibayar, mungkin akan membuat anak

Anda tercoret dari daftar murid. Ketiga: Hutang kartu kredit. Jika punya lebih dari satu,

prioritaskan yang berjumlah dan berbunga tinggi dulu.

6. Cari Uang Lebih Banyak. Kapan terakhir kali Anda mengevaluasi pendapatan dari

pekerjaan yang sekarang? jika Anda seorang pengusaha, kapan terakhir kali

keuntungan Anda meningkat? Tak ada salahnya menaikkan harga dagangan hingga

10%. Biasanya, hal ini masih bisa diterima pelanggan. untuk menambah uang cair,

lihat juga barang-barang milik Anda. Mungkin ada yang berharga untuk dijual. Adakan

garage sale di rumah atau bergabunglah dengan kegiatan serupayang terorganisasi.

Kalau sukses, tak mustahil Anda pulang mengantongi, uang lebih dari sejuta rupiah.
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7. Tempuh Pilihan Tersulit. Jika 6 langkah di atas belum cukup, mungkin sudah

waktunya Anda menjual mobil mewah dan menggantinya dengan yang lebih murah

(baik harga maupun biaya operasionalnya). Atau, pindah ke rumah yang harga belinya

atau sewanya lebih murah. Bahkan, apa boleh buat, mungkin Anda harus

memindahkan sekolah anak ke sekolah yang lebih murah.

8. Isi Ulang Kebutuhan. Ketika dana darurat sudah terpenuhi, Anda harus segera

mulai berinvestasi. Jika Anda bisa menyisihkan Rp 10.000,- per hari dan anggaplah

bunga tetap investasi adalah 8% per tahun. Anda akan punya Rp 57 juta dalam 10

tahun atau 180 juta dalam 20 tahun. Jika investasi ini tidak Anda utak-atik, dalam 30

tahun Anda sudah mengumpulkan setengah milyar rupiah. Sudah terbebas hutang,

hidup Anda pun makin mapan. Ini rumusnya: Tahun I: investasi awal + (investasi

awal+bunga) = Rp10.000 x 365 hari + (Rp10.000 x 365 x 8%) = Rp3.942.000, Tahun

II: Hasil investasi tahun pertama + (hasil investasi tahun pertama + Investasi tahun

kedua) x bunga) = Rp3.942.000 + (Rp3.942.000 + (10.000 x 365) x 8%) = Rp

8.199.360. dan seterusnya.

POJOK “PESAN”™ (PEtuah Solusi KeuangAN) EUREKA

Utang berkepanjangan disebabkan oleh banyak hal dan terjadi karena tidak ditangani

dengan bijak. Sebelum Anda terlilit olehnya, kenali berbagai tanda-tanda yang

mungkin membawa Anda dalam kesulitan. Mulailah untuk merubah kebiasaan buruk

Anda berkenaan dengan keuangan, khususnya utang. Jalani hidup secara sederhana

harus menjadi moto keluarga.

Sesuaikan pembayaran cicilan dengan penghasilan bersih yang Anda dapatkan setiap

bulannya. Jangan melebihi dari 30% dari penghasilan bersih. Inilah ukuran umum

yang perlu diperhatikan. Bila Anda terlilit utang berkepanjangan, coba lakukan

langkah-langkah manajemen utang.

Saran kami, utamakan membayar utang dengan bunga yang tertinggi terlebih dahulu.

Bila dirasa kondisi keuangan sangat sulit, pertimbangkan untuk melikuidasi beberapa

aset yang Anda miliki. [ http://www.facebook.com/note.php?

note_id=135662096475396 ]

0447. IMBALAN MENGOBATI ORANG SAKIT DENGAN DOA DAN

AYAT AL-QUR'AN

PERTANYAAN :

Acromz Brebez

Assalamualaikum. bolehkah meminta imbalan uang bila kita mengobati orang sakit

mlalui doa dan ayat-ayat suci Al-Qur'an? serius tolong dijawab mbah !

JAWABAN :

Chabib Musthofa
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Mendengar ceramahnya Habib Novel Alaydrus sewaktu mengisi acara khatmul quran

di Madrasah Murottilil Quran Jet Tempur.beliau mengatakan SANGAT SANGAT

BOLEH... Inti ceramah yang saya hafal itu aja, ibarotnya panjang.

Masaji Antoro

BOLEH dan termasuk akad JUALAH (upah, komisi) atau akad IJAARAH (sewa jasa).

Keterangan diambil dari:

•l - sas: - Jl: : , : sls & 2, 4 : - le Ju-J y: A - :; Je

3 ° : - gu u, J- 9 S1 - 4 J-a

Berkata az-Zarkasyi "darinya dapat diambil kesimpulan bolehnya menarik upah dari

hal yang dapat bermanfaat bagi orang sakit baik berupa obat atau ruqyah (pengobatan

dengan doa-doa secara Syar'i) bila mengobatinya terdapat kesulitan bila tidak maka

tidak boleh. [ Hasyiyah al-Bujairomi III/238, Majmuu ala al-Muhaddzab XV/116,

Hasyiyah ar-ramli |||439, Nihayah al-MuhtaajV/465].

Boleh mengambil upah dari pengobatan ruqyah memakai hal yang dilegalkan seperti

(bacaan) alQuran dan obat semacam untuk menyembuhkan orang sakit atau untuk

mengobati binatang ternak. [Bughyah al-Mustarsyidin I/350].

( su-isu uju : 3 : 41° : sisa: a 2: ; us :: , jadi : ( :

Pel : Sl; -ji 3- 4:

[ CABANG | Boleh mengambil upah dari pengobatan ruqyah memakai hal yang

dilegalkan seperti keterangan yang lalu dan menyembuhkan/ mengobati orang sakit

meskipun (yang sakit) binatang ternak. Bila upahnya ditentukan berupa hal tertentu

dan si sakit berhasildisembuhkan maka ia berhak mendapatkan upah (yang

ditentukan) sedang bila kesembuhannya tidak didapatkan maka ia hanya berhak

mendapatkan ujrah mitsli (upah wajah atas sebuah jasa). Tuhfah al-Muhtaaj

XXVI/468, Hasyiyah al-Jamal VII/508].

(3 as: keju: 4 Ja: des SS : - Ju-l e: - 4 : (: - j:

Ju-l :se -: A eu:: *i Ju

(Keterangan karana tidak terdapat kesulitan) dari sini disimpulkan sahnya

mensewakan jasa untuk menolak sihir karena terdapat kesulitan bagi pelakunya

(dalam menjalankan profesinya) dengan menulis, membakar kemenyan dan membaca

doa-doa yang biasa dilakukan dalam menangani gangguan sihir. Hasyiyah al

Bujairomi III/169]. Wallaahu Alamu Bis showaab
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11.12 0451. UANG HASIL NGAMEN

ANGGAPAN MENGAMEN LEBIH BAIK DARIPADA MEMINTA-MINTA

Deskripsi

Dikalangan masyarakat tersebut anggapan bahwa meminta-minta dengan cara

mengamen lebih mulya dari pada pengemis, padahal tidak jarang para pengamen

menggunakan alat-alat musik yang diharamkan oleh syara'. Di suatu daerah ada

Perda yang mengatur larangan mengamen dan mengemis serta memberi kepada

mereka di jalanan

Pertanyaan:

a. Betulkah anggapan masyarakat tersebut?

Jawaban :

Tidak benar karena sebagaimana hasil bahtsul masail Syuriah NU tahun 1996 telah

memutuskan bahwa pengamen dihukumi sama dengan pengemis. Kecuali pengamen

yang memenuhi beberapa ketentuan berikut:

1. dikontrak dengan waktu yang ditentukan

2. bayaran yang disepakati

3. tidak menggunakan alat malahi muharromah (alat musik yang diharamkan)

4. Syair yang dinyanyikan menumbuhkan semangat kebaikan.

Dasar Pengambilan Hukum dari Kifayah al Ahyar juz 1 halaman 298 :

Alu ul: :Ju Ji J! ....asla Jesa -u}\ Jul uè 4.3la 3>>ai 4x4. Je àe 3,-) -se -->

a,>: al,- us, 2-1 Ju u°3-3 -u," ujJi: ):lalu$ 340 UT yu- ge 5,- 4: 4-u913 J-U

Jw.J - : is Jeuju J;-9 Jsi J: , US 5,-S - a;- salui 3,-S, Ju

b. Bagaimana pandangan fiqh tentang Perda di atas?

Boleh dengan berpijak pada maslahah. Ibaroh dari Al Bajuri 2 hal 34:

J- di : -- 340 Jsu: ,au Ja-ji -S * ->: selu -& -- - -

Al Ahkam al Sultoniyah/Nihayat al Arab 162

& : : * -S :u-b 3-S eu-Jé - 9s ->,4u Gla - 4, se- J S -u:

AJ osu- olsi u J:

c. Bagaimana hukum melanggar Perdatersebut menurut pandangan fiqh ?

Jawabannya haram

A4 y- 91 e :-,-J :
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(g sas : * 4 & J Aua Juli 36&sus : * 4 v Js aw) , Jual -- (4 Ju

si as: si -u 4 ×ul Qus el: *)va : *, a Jxi-Si: 41°.U jur 43-J si 4-1, 33-J

3 au) 4 xi - Js : - ;-9) J. Ju : AA-J * 2>: , Jé u54. 9, Jual - J ul,

u: , al; uai la: ,sua: Sl; ukus AU - ae 4-La : Jè ël Le us la: Au SJ u,-.

J. Jés - al ju ji uku - Ju-9 -- siu S di Lau rel: : ,3-u! 5-ia: :u-Ji; -s-J

-s-Ji: su -19u : sial,- - - uku: Au 4 xi - av) keu -- di J-e-J: 3

9 & es -u4 ssu - & at: ul 3 Juli - - 4,:-a 9sel-u.J Ls --

*, e,- sual - x, sale sual 31-3 : 4 ru -, -- seu ol :u , Qual

al-s-9 ai- - 4 - J 9s - - - - aw) , : , Su-l SS

11.13 0459. MUAMALAH : Menabung di Bank

PERTANYAAN :

Arief Rachman Ilham

Bagaimana hukum menabung di Bank ???

JAWABAN :

Masaji Antoro

Hukum menyimpan uang di bank bisa diperinci sebagai berikut:

1. Jika bertujuan mendapatkan bunga, seperti tidak mau untuk menyetorkan

uang kecuali jika mendapatkan bunga, maka ulama sepakat hukumnya haram

karena tergo.long riba. Allah SWT berfirman:

Ag. : - ju: u: -j & Se: : : : : exsi %*3:

- uji se: 4 :- aus :u : 3 ae; ia : ; ;- : 4 J-i;

&suu : : ,u.

"Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti

berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan

mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat),

sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual

beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan

dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah

diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah.

Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni

neraka, mereka kekal di dalamnya." (QS Al-Baqarah / 275).
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2. Jika bertujuan keamanan, tanpa ada keinginan mendapatkan bunga, maka

hukumnya boleh.

Namun perlu diperhatikan, bahwa kegiatan bank dalam mengembangkan setoran

nasabah tidak terlepas dari unsur riba walaupun masih ada kegiatan lain yang halal

menurut syari’at. Karena itu jika benar-benar uang simpanan kita digunakan untuk

kegiatan yang bersifat riba berarti kita telah membantu bank melakukan hal yang

haram, sedangkan membantu perbuatan dosa adalah sama dengan berbuat dosa.

Dengan alasan ini, haram menyimpan uang di bank.

Hendaknya menghindari bermu’amalah dengan bank, kecuali dalam keadaan yang

sangat mendesak seperti tidak adanya tempat untuk menyimpan yang aman selain

bank atau tidak bisa menjalankan usahanya kecuali dengan perantara bank, maka

diperbolehkan.

Transfer uang via bank hukumnya boleh dan bisa dikategorikan dua akad:

Pertama, termasuk akad hawalah (pemindahan hutang) dengan pengirim

sebagai muhil, bank sebagai muhal alaih, dan penerima sebagai muhtal

apabila ada transaksi pembayaran dari pengirim ke penerima.

Kedua, bank berstatus sebagai pihak yang diamanati untuk menyampaikan

uang pada penerima. Bank boleh menggunakan uang tersebut dan mengambil

keuntungan dengan uang itu dengan syarat mendapatkan izin dari pihak

pengirim. Uang kiriman di sini disamakan dengan hutang (qord) bank pada

pengirim, karena itu bank harus melunasinya kepada orang yang dituju

pengirim (penerima). Kategori kedua ini bank dinyatakan sebagai domin.

Menggunakan ATM hukumnya mengacu pada penyimpanan uang di bank

dikarenakan pengguna ATM harus menanam tabungan terlebih dahulu. Adapun

transfer dengan setoran tunai, maka boleh dengan catatan tidak terjadi riba. Dan uang

yang bercampur dengan uang ribadi bank tidak dihukumiharam.

Hutang kepada bank karena ada unsur riba dinyatakan haram tanpa pengecualian

(darurat atau tidak).

Pegawai bank dan penerima hadiah dari bank, hukumnya sebagaimana bermu’amalah

dengan orang yang kebanyakan hartanya haram, perinciannya sebagai berikut:

* Haram, jika mengetahui dengan yakin bahwa barang yang diterima dari bank

adalah hasil riba.

* Makruh, jika ragu-ragu akan kehalalan dan keharamannya.

3. Namun menurut pendapat Imam Al-Ghozaliharam secara mutlak.
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Oleh karena itu, jika ada pekerjaan yang lain makaitulebih Selamat.

REFERENS| |

(J: “ial A (ers 9e) ts?,'' A 25-Sl, die al bij el; 2,5 Jeſsie J JJ-as (34) Je ie! 3- ('

G? 5', « Autº-Ue J, is code-l Je 4-0 2,5- 'N, su-23 «S-l is 55u- 0) :(JZ) AJ, al “Je zie! eJJ3 J)--

&#2 3! Je ziel blº is é' - é Lal, wº &é: “S haſ nº er gly' elle: Je iel blºze Sl, gy,"

Je iel &# # ex- Je, iſ vºl, A &9, e-al- alle gij cluk elJ3 &#2 wel al geel, alle L- Asi

à-le-all & &- Je oux- egº-* :44-2 vººr, u) 545 za. zº. Je 3 JS - J --Vas.

65 Je / 3 z) - Jeſual gue!)

(Jerºi- & el 94-3 gl (Leiel &# x 0,3) lid A ers >- Jº 3,- (39) ex- Je al vºl, Jº

Läslº 3 vºl.“aal" -- -- ex-J) &#3 - 2 -al J-- bleslaes J & Jé (4-lië :al,3) - â-led # Les

“# ex* * * 3ë'S' Je al zº-ex ei 2u-al A - Sedl, 21.2-3 9e edial A ers &# de elJ3 gle

Je #1 u) g' (u) 343 :al,3).âxi- 2 4-3 ex- g' (áxia - AJ,3).4a- &** 4-5-23. Je & J- ui- 4-4 J.

eL-323

175 Je / 1 z) - Auall, sur SW)

eëisie -- # # # - - - - - - -#se J: Je e-U eisje is al 4-ſel -

u-gº-l: 94-, sei ex- Aeg- & e-, A- eyel je visie J, J# :-)Je e-lsea

A- eº de JH Je gººit ºp een 1-4 3ge gºd A - ; Gºes - Jia Jess

Je geest te ººg 32 --Aiiiiise -- ; Gºes - Juan Jºs S 3,4 Je &#9 --

342 Je / 5 z) - A-lal) Ja 3)

(GE -9-1-1 A Jºe u de Leb 4-5: u g! Ja 32e), J-S" A u,' -tal Jë (9) JST ("e

Asies Jºue-lice JS Su - JU-d) Je leuze (alsTe) al,' al us - *U-ls “le J-leid

c- cellº Leeëui>-ls (2-usus, ilse) -la-, 2- (als zes) alſ eerste bu-)" er is zes werel, Lelie'

-", e-a-lſ Al-J) -4- eS u, el (ex-lie) -4: Jed", gl (***) de veetele e -ee,e

gºal ele' is u, urus- el-le- & IJ-ºe : - JW Je e-lu -Slº 3-selu Led- ºf u ex53

leke Al J, sºrl - Lºes (al-el," ) "ees) - Sºl, is? Je

<<

26 Je /3 z) - J-Jual gue!)
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(-J: &- 3la (Je:M - 45°).Je:J : 5.0 a-J si (u, suael : :- N 43°

si Jal,:u 3'- (:-au 43°3)> -abu -2, v ->> ue S! 3: S suae) & suael ula

si (ui 43°3).3,2, al J-S J3 suas') As-ai (: - ;4:3).9- As-ad Al 3 Juli suae:

suae'N 5 &e.u e- Jala (:!! 4 ° :45°).Juli --ue 4-2,: ) si (Je,âl 4 J-a- S :43°3).Je:.J

•ul : 43°3).wa;- : 4 : - 2,4-0 uU Jual :, 4 J' ul° :4: ) si J ue)

Jes :4:) 4 x3-J si(J: Jl 2u> N 43°) -es-as si (u- 9 :45°).é-e 3 :- si 4.4 si

J-S si (3,2,-au 43°3).52u; suael : si (: :- J; ) 2l:J : -) : ua (us

- :, & u, Aie & Jal-M u-J si (: 4° 9 Jex-J 3, 4:) Jel: :

*,-s-J-ad u, al-M ial,SJ -a- - 29 - Aesi ;u- as,& As.2,5 - J-2ud &

ã)ul A. 'N us.

*- su-l es, sue Ju-l - sewa - su al-M & 4 - - -Je:

•s-al-: u, : , + 99- - ->: : eisewa -b°ues -->- 3 J- --e, u,

4: ,: : ,- Jl; u, 9 u, u-Ji Q! -era -lè: Jia) : 9us ujJ : 9u e

Jé ès ul° ->> le J.: s'}}a JG- gil, ulis S1 J -a: S 4, J14 -,: : --

Aali sule - J; e-ebsu-isu 9 As-s.4 - 4 : - S. , u , ex-A, 9- le

-l 9 3,-S, sal Jeu as- Jl -ju ut : S wal, uju as- Jl -ju ss u: :

J- abu *J-l 4 : - - 4 re,

21 2 / 3 :)- Jual Je)

(-a 9 - 32u; sas - ssal - u,u >l, Jl ut J2,:els Juš4: su 4:u: ; (u, JS$ 45°.

* -ial u,u 49 &B.Jesa :u Qs a: 52u, JST Je Gaul Ji rasi uas.J-ad u, le &ai

3as u, Gla. JST : :-ulis ->ua :-ui Je as Juli u:u- Asal Js') - S4'N : Au.

& ai-is e-A-J Gr: -& su si (: 43°).52uju sel.J ; (453° :4:) --.s.Jesa

4 - -a: Ji Ale Je3 ...suji -->Jl.

104 e / 13 :)-J-J :u-(

(* & gaji : : e: Ju: Jira - az-59 &-sis-isi 2 (du-i

* - - - -e-Jae-9, -9 -- : *J.

J-3-)-(*):ue: :us asetsu. :-s

* J-d J-u:J-d Je-u : (9u: * J-

149Je &-,-J :

*u : - -a) 4 Jsi: ; J- Jl ele: :ui rab : & J- - -} :Jue - asi
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ess o S ,-Ss gl J-, li guaeb sbº al- li è e 50 osseo - e sº e, se a

J-, g. J-a - e iº sº se e e J;-, os; 3e elas osb J-, º se ossº sbº

3 e J-, lº –aº o - Jeed e-a Jº Jº ºre e ºra è sº se lº sº es - ol:

e il 3 eu-all º

> >

(e (3) - º Jº Alessiº (ago le s 3 ai 5 ei -i (gº e,

Cºi e ai gessº º sº -º eº - e se Cees è ºu)e si (º

SS - - iº e - se sºlº le essa si agi º is; su e -as e si esi

gº le dissi ºggi ai siti º 33 - e, si s su ss e assa e le

si sa, i sas e gºsº - si essº sessº º si sg, si sia ºg

- aſsi º lei ei su casº Sºs º essi i sei sºlº se lº sº

3 º al gas Jº S : - - -S #S e a- le cºsi; i 35 ed iº º gi º º

A º ost, is; ; si sbi e a- a e, a 33 a 4 e 5 si s as Sºissº iº sia

ei Jº Jºss S e ai gas as sºº is º is - Si e Sg - as; as

se - eº sº gºl è di 58 - - - - - - - A i le

129 e ºrali a º alle

J- Al 3 e 4 º S e S e,i e ae e 3 º - ºra 33 eurº e sºlº suae º -

ai J; il g zue S º o sºlº us S! - S S-J -u-S - , º 3' il 3 a ºg suae.

a J-aee S , aa - o! si e cºrali e, sº se e, suae il sé e S su) cºl e Jº

sº ai J; º latee S º iº º - se lºbl º 3 a ºg suae gl 3 e 4 sl e il

3,3, al Sº sº e º Jº; ºl,

ce e Jºe º seè sº e, 9 , e, ce - º! :(Le) ºsº ge, º le Jº-Jº º al - e US3

-bul - osº - lº dº iº e - - - - JS sia S - S SUe-lu sia. Se allº

sebSº.

se, e la Sº ,-S è elusa" ese- è si sa il 3 lu e il s e Leil J: SI Aº

ºssal su º gº-.
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2 - : - 9

( ;si & kaw : S: -: : : - 39: :- ; s: Si 9-90 - ( :

- : : is Aju Aji J; :: ? -ase: ; ; ju

(02: j:: ; ;- J-se: asse A-4 : Ju : Sue (s 9-% - 4:

: ak 8 Juli ak & & -i ia : 8g J-Ju-i -> suli 2: Jesu :

* -: & 9: A-9 -ui esi a;- dab : - : : Ju

# Adie (s : S; 4: ) 9: : , : - as -a: :- ; ;ue:2

S: -sisi : Jès: : e : : -- Aji Je 9ual, :-ji --

* Aji 4u e : - z, di & :

>>

241 2 /2 :)- Jual ju)

(44-J uâ ial,SJ -al: ;u-Ji Qual-Jé - al,- J9- - - 4>S : : ?-J Jé (3.ue

su :ulau 1.153 el,- Ju : - J-S a;- Jl;al J3°3.al,-J lu Ji : Jl Sl a;- S3 u:3.

(si : uawJ 4-3.3-al 4-i si (4-S : 43°).444: a-, 4 (: -J Jé 4:

sl,-.

(si (4:3 ke-J uâ ial,SJ -al: 43°).u, 9 Ju si & Alas. Jual si Gu-Ji Qual-Jé 4:

Asl: : S1 - Aal,SJ -5 - al-J Jixi Asi Je Ju - 4 e & Asi Ju : Aé-ji - 59%

al,-J 43° 33-LJ si Lia & J: e,- 4 si.: Si Sl 4: 4-S si (e,- S: 45°).54- :

si usia 96 ol Sl &Ju 'e -, -ai al-J 4-S 3: AA-, 4-2 &, & siu si

•s-, -!>: 3-2 : -uli 2uise - 94 Su le 2, 34>u u: “u :-a’ 4:1. Lau si usu

* -S-3 sus.

J;4 si- Aji le:9- AA-, Je.Jsal J3i (:!! a;- 43°3).3u : -- (Jijal J3° :45°).9

-l° 013 - a;- - u:1: Jè.u, Ju : , Alaw -u: 33) J- -J Je s;r - Aa- J

Ju: *J: --a-é 4-e)w -W J-e 4 U -: J: J 49-S : -J J-S J' - u, Aji Gal Je

ol.Ja' Ala.

: v ->wJ e,- w

(Al- o.i-ī Ji 3° 3i -le J\: •9,: :u. J-J- s- *-23 y-u: A.A3 3: Jawa JS (3 : Ju

9: J-4 ° -J: 24-0 -9-A: --> -ll J590 - 4 J- - 4,- 4-6 -u :
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- - 3luU A,-Jéal,- Al- Aji , 13 kal,594 uawJ ola -- 3°,: sls-U -->Ji:

- Ju-8- :-; 9:8; -1, 3, sa. --> -u :A :

*&- -,-J Ju- >>u.J S -94 uawJ :-a: -->,:, S: L Ql; uawJ ola --,

->i ial,SJ Ju- :.

(& Asyu, Jeue, -, -- : Ju : -as : - ; 4: - 4u: : e,- (- Ju

>''N' - 0 - JS3 J* .uk 3): t,--* - --> -alu ->, -! >, Sis -3','al seú

-J awalu sis>,' awal al° 3: Jeu e,-J -,-l JW : wi - Aal,5 - : ul: :

98 e-JJ u: - ;- -- jau 9se

Wallaahu Alamu Bis Showaab

1 1.14 0461. HUKUM ISTRI MENGHIBAHKAN UANG TANPA

SEPENGETAHUAN SUAMI

PERTANYAAN :

Sifa Ardiansyah Albusthomi

Assalamualaikum,,, numpang nanya. seorang istri menghibbahkn/mentashorrufkan

uang tanpa sepengetahuan suami, Akan tetapi uang tersbt di dapat atas hasil kerja

sang istri, apakah suami juga punya hak atas uang tsbt ? hukumnya bagaimana ?

Mohon penjelasannya. Syukron

JAWABAN :

Yupiter Jet

Suami tidak punya hak dan istri tidak wajib minta izin, bila kondisinya seperti itu. Lihat

Kitab |'anah 4/95:

J: u: - & &-J 9s 9 -.

Betul, apa bila rumah itu adalah milik si istri maka suami tidak punya hak sedikitpun

untuk melarangnya.

Ini khusus bagi suami yang tidak mencukupi nafakahnya... di kitab Roudlotut tolibin

3/295 :

9 - 4 - Jl;- si ,e: si -S :/J-a-l Je-9 - :J 4 : :u Ju

9 S13 - 4 Jjal: Aleu-Jé è: ; -5 si gu- 34) Je -,- Jl J: - 4 J: :J

>s- 9 e-les :us, Jé - ul le v ->: : “Sua - 4 - 4 Jes-J -M:

usi u: S: - ; ;as &J 4 syal Jés &J 4 - Jus, Jé è ëu-} >, 's.J.Uu 4; J.

*u - 9 : 54 ia 3- 5 - - - 3.

||,- u: ) le v ->: , : “Sua - 4 - di Jes.a.J -abll
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Suami tidak berhak melarang apapun dari istri secara muthlaq manakala suami tidak

bisa menafkahi istrinya, sebab ketika suami tidak bisa memenuhi kewajibannya maka

dia tidak punya hak untuk melarang (istrinya). Mudah-mudahan tidak salah dan

semoga manfaat...

Budhi Santoso

Suami kerja, istri kerja kasusnya...bukan suami tidak bisa menafkahi..

Yupiter Jet

//suami kerja, istri kerja kasusnya...bukan suami tidak bisa menafkahi..//

hehe... makanya saya nulis...

//khusus bagi suami yg tidak mencukupi nafakahnya...//

Mas Budhi Santoso bagaimana dgn ibarot di bawah ini... dari kitabianah 4/95 :

J: u: - & &-J 9s 9 -.

Betul, apa bila rumah itu adalah milik si istri maka suami tidak punya hak sedikitpun

untuk melarangnya.

atau yg ini...

u4 : -isu-is: - : le as a: :i-e euasi Jé 483 ji-,- si.

-- 3-isu-iu Ju les le 4 - 4 J-33 - : : , : u: & SiS,

*l; 3: Ju :: es :* sas : -& aia J>: : e: ::

*u : :u

AUnul ma'bud :

*d 9; -- Ju :

( Ai: : , )

uas 3 : si

( \é]u : )

-Ja: ; : : e: é;- as: 8° : - - - 2 Ju 2 :

us : :u gu-l; si ::S gu :- Siu : *Jai eua::

-é: : , : gas : - Sista : siu - 4 J-i: : :

: : , : - ; -ū ia u: 4 : 8 - Jus u: :- ; :

ssy S : Ses; es -ū : ds. A. gaga: Si 4 : 4 uas 3.3u Jés ea.
-

Ju : , :--s: :-: sl: : es : 9 ia 4 : : ,: -s:

-
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J: : :-é 9 : : e: :

Aunu ma'bud 8/45

3-4 -; 4u 5, Si J-uu-Ji ue -; sas :u:Jb :-J - sual se- -as

: : ei : -sis - - -es-l :u gu -> -al.

u. Uš le J.J.Ul: Lú & Asu Jus 3: 4u 34-a: : e-23 J3 Jl 2u- ) -sje U3 Je:

Ju- J; ) 3:1- & G-a: &- - 3’s G-a: & : su-u! Je4 - - 4 - : G -

S : *-alu - - 4 - : 3°, -! 3: 98 - 3°,- u: 9s J- J:

e-s; 3-S : - -aa Jai i,j & G-I :-us 4 : S & : 4 & & 9s diJ

lalu ute us - - - - - - -u. gu :

Almausu'atul fiqhiyyah 2/9428.

11.15 0474. Halalkah Gaji PNS Dari Kas Negara APBN atau APBD?

PERTANYAAN :

Kapala Tasbih

Mohon penjelasan | Halalkah gaji yg berasal dari Kas Negara APBN atau APBD ?

Mohon jelaskan tentang Pajak, halal atau haramnya

JAWABAN :

Hadlro Maut

6: : , : , u Si:;-9u si: : sua & S; lazi S; 3: : , : :

[ CABANG | Tidak haram memakan dan bermu’amalah, juga mengambil shodaqoh

atau hadiah dari orang yang AKTSARU maalihi haram. Kecuali bila harta yg nyampe

kepada kita adalah yang diyakini keharamnnya. IQolyubi uamiroh ].

* - - - awal : Sisle & : -s: uas 36: :;- Ju : 3 : 5 Si gas :

:u-S :uis Sé Sl;

[ Albujairomi 'alal khotib ]. Ini juga intinya sama dengan yg diatas, hanya saja lebih

jelas yaitu dengan mencantumkan hukum makruh.

Jø} *u a;- 9é al-J -e Ju 3>uJi Qi 3i- J al;- Ju si uaw J. : -Jul :

e: al-J °3' - 3 : GS : -- Gi- e-e J>J

[Alasybah babasysyakku alaatsalaatsati ad|rubin ].
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11.16 0475. HUKUM DAI "PASANG TARIF"

PERTANYAAN :

Secarafiqih bolehkah Da'i mematok harga/ pasang tarif dalam dakwahnya?

JAWABAN :

Mbah Jenggot

Boleh mematok harga untuk sesuatu pekerjaan yang tidak wajib diniati, baik

pekerjaan berupa ibadah / bukan,seperti mengajar Al Qur'an, Muadzin,

merawat jenazah dll, dengan syarat ditentukan dan disebutkan kadar dan kira

kira yang akan disampaikan atau dikerjakan, berikut Tabir dalam kitab

Bughyah :

G: : el: M, ruas 936.9632ue : 4 - S v JS ,e-9 -a: :(s Ju

>ua-Sé - - - 49- - -- 3>eb -- asal & : -

&: ; -1, 3,8 -u - uls le au) suas w Ja. au): suad S as-s

Ale 3,-S el,: 2,- Ale Ju-Jé-S - S: 4 Jua.J 4 - J , v suael & Ja.J

9 4: 5-u: al-U : - sual 9 - Jeulu -ui Jixi Jsi J. . . .

Ale 4: e-e 3:1.J -les Ae:.

Wahabi Moderat

[ MASIHKAH GURU MENDAPAT PAHALA ? | Jabatan guru adalah suatu

profesi yang terhormat dan mulia. Guru mengabdikan diri dan berbakti untuk

mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia

Indonesia yang beriman , bertakwa dan berakhlak mulia serta mengusai ilmu

pengetahuan, teknologi dan seni dalam mewujudkan masyarakat yang maju,

adil,makmur, dan beradab. Sudah selayaknya bila pemerintah memperhatikan

mereka dengan memberi gaji yang layak. Guru, disamping mendapatkan

imbalan berupa materi di dunia, di akherat kelak akan mendapatkan pahala

dari Allah SWT.

Lalu timbul pertanyaan, jika guru dalam menjalankan profesi mereka dengan

mengharapkan gaji, masihkah mereka kelak di akhirat mendapat pahala dari

Allah SWT ?

Dr. Yusuf al Qardlawi mengupas hal tersebut dengan panjang lebar. Beliau

berkata: "Ada 3 (tiga) motivasi dalam mengajar.

1. Dengan tujuan untuk beribadah saja, dan tidak mengambil upah

2. Mengajar dengan mengambil upah

3. Mengajar tanpa syarat, dan jika ia diberi upah ia menerimanya

Yang pertama mendapatkan pahala dari Allah SWT, karena itu adalah amal

para Nabi (1), sebagaimana Nabi Nuh ketika berdakwah menyampaikan risalah

C 2013 www.piss-ktb.com



999MU'AMALAH

kepada umatnya. Beliau tidak meminta upah atas seruannya didalam

menyampaikan agama Allah, sebab balasannya cukup diberikan oleh Allah

SWT, begitu juga Nabi-Nabi yang lain. (lihat QS 11:29 , 10:72 dan

26:109,145,164 dan 180).(2)

Yang kedua diperselisihkan, Sebagian Ulama mengatakan tidak boleh.

Pendapat ini disokong oleh Abu Hanifah dan satu riwayat dari Ahmad ibn

Hanbal, sementara sebagian Ulama lain mengatakan boleh. Pendapat ini

disokong oleh Malik ibn Anas dan As Syafi’I, dan ini adalah pendapat mayoritas

Ulama. (3)

Sedangkan yang ketiga dibolehkan oleh seluruh Ulama. Ulama yang

memperbolehkan berpedoman pada sebuah Hadits Nabi yang diriwayatkan

oleh Al Bukhari dalam kitab Shahihnya, cetakan Daar al Fikr, tahun 1981, Juz

VII halaman 23 dengan nomor Hadits 5737, dari Ibn Abbas, bahwa Rasulullah

SAW bersabda:

"...)"
اهللاِ أَجْرًاكِتَابُ ِ

عَلَيْه مَاأَخَذْتُمْ أَحَقَّ 4إِنَّ )

Artinya: “ Yang paling berhak untuk kalian ambil upahnya adalah

(mengajarkan) Kitab Allah“.

Adapun Ulama yang mengatakan tidak boleh berpedoman pada sebuah Hadits

yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam Kitab Sunannya Juz II halaman 128

dengan nomor Hadits 3416, cetakan Daar al Fikr tahun 1990 dari ‘Ubaadah ibn

Shamit bahwasanya dia (‘Ubaadah) pernah mengajarkan al Kitaab (menulis?)

dan al Quran kepada Ahli Shuffah (5), lalu ia diberi hadiah sebuah busur. Iapun

datang kepada Rasulullah SAW menceritakan hal tsb, beliau besabda:

" فَاقـْبـَلْهَا نَارٍ مِنْ طَوْقًا تَطَوَّقَ أَنْ تُحِبُّ كُنَْت إِنْ "

Artinya: “ Jika engkau senang berkalung dengan kalung yang terbuat dari api

maka terimalah - busur itu “.

Ulama yang memperbolehkan mengomentari dua Hadits tsb: Hadits Ibn ‘Abbas

adalah shahih, Hadits ‘Ubaadah ibn Shaamit ada seorang rawi yang

diperselisihkan dan seorang lagi ada komentar-komentar. Andaikan Hadits tsb

shahih itupun di muhtamilkan bahwa ‘Ubadah ketika mengajar tidak

mengharapkan upah sehingga Rasulullah-shallallaahu 'alaihi wasallam

memperingakannya untuk tidak menerima hadiah agar pahala mengajar tidak

hilang. (6)

Sedangkan yang ketiga dibolehkan oleh seluruh Ulama berdasarkan sebuah

Hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam Kitab Sunannya Juz II

halaman 228 dengan nomor Hadits 3900, cetakan Daar al Fikr tahun 1990,

tentang seseorang yang disengat hewan berbisa, kemudian dibacakan surat al

Fatihah oleh sebagian shahabat, dan selanjutnya orang itu memberikan hadiah
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kambing atas perbuatan shahabat itu. Para shahabatpun menceritakan hal tsb

kepada Rasulullah SAW, beliau pun bersabda:

"... :-: ; ; ; ; ;-: "

Artinya: ".....berikanlah aku bagian dari hadiah itu ". (7)

Kembali ke pertanyaan diatas, “ masihkah mereka kelak diakhirat mendapat

pahala dari Allah SWT ?" Jawabannya adalah: " masih", jika memang ketika

mereka mengharapkan gaji dengan niat untuk memenuhi nafkah keluarga. Hal

ini berdasarkan apa yang difatwakan oleh " MAJMA AL Fiqh al Islami : " jika

tidak mengambil upah niscaya mereka tidak akan mempunya sumber untuk

menghidupi kehidupan mereka..." (8), Ibn Hajar dalam Kitab Hasyiyah Manasik

"aliidlaah" halaman 40, cetakan Daar al hadits Beirut mengatakan:

... 2:14 Ja: Si : Jue: w.a: ; ai

Artinya. Adapun jika bertujuan untuk mencukupi keluarganya, maka

seyogyanya dia mendapatkan pahala. Sekian dan terima kasih, semoga

bermanfaat. Wallaahu A'alam.

1) http://halaqah.net/V10/index.php?action=printpage%3Biopic%3D7949.0

2) Al Quran dan Tafsirnya oleh DEPAG tahun 1983/1984 Jilid IV

)

(

(

(3) Subulus Salaam Jilid III halaman 81 , cetakan Daar Al Fikr, Shan'aani

(wafat tahun 1182 H)

(4) Hadits tsb juga diriwayatkan oleh Al Baihaqi dalam Al Sunan Al Kubraa Juz

VI halaman 124 dan

Al Daara Quthni dalam kitab Sunannya Juz III halaman 65 (lihat:

WWWislamport.com)

(5) Ahli Shuffah ialah : Para Shahabat Nabi SAW yang berdiam di Masjid

Nabawi bagian belakang sebelah kiri, dikarenakan mereka tidak punya

keluarga dan tempat tinggal (lihat ar,Wikipedia.org). Dan: http://halaqah.net/

V10/index.php?action=printpage%3Btopic%3D7949.0

(6) Subulus Salaam Jilid III halaman 81 , cetakan Daar Al Fikr, Shan'aani

wafat tahun 1182 H)(

(7) ibid dengan tambahan dari sunan Abu Dawud

(8)http://halaqah.net/V10/index.php?action=printpage%3Biopic%3D7949.0
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11.17 0480. HUKUM PENDAPATAN ARTIS

PERTANYAAN :

Black No Sweet

Assalamu'alaikum. (tanglet maleh mboten nopo-nopo nggeh mbah? :D) dihukumi

apakah harta yang didapatkan seorang artis ? syukron

JAWABAN :

Mbah Jenggot

Saya copaskan Hasil Bahtsul Masail Forum Pondok Pesantren Putri XII di PP. Lirboyo

Kediri

Kerangka Analisis Masalah

Sederet nama-nama musisi beken, nyaris tiap hari menghiasi layar kaca. Lewat honor

konser dan royalty album yang mereka garap, jutaan bahkan milyaran rupiah bisa

mereka kantongi. Kekayaan itu membuat mereka digolongkan dijajaran high Class,

orang-orang dengan profesi yang menurut masyarakat bergengsi dan menjanjikan.

Pertanyaan:

a. Bagaimana status honor dari acara konser musik yang diterima artis atau royalti

yang mereka dapatkan dari hasil penjualan album?

Jawaban

a. Status honor dan royalti tersebut termasuk harta syubhat, karena di dalamnya

bercampur antara yang halal dan haram yang tidak diketahui kejelasannya. Dalam

kasus seperti ini berlaku khilaf tafriqusshufqoh, di mana menurut qaul al-adzhar

masing-masing (yang halal dan yang haram) diberi ketentuan hukum sendiri-sendiri,

untuk kemudian yang halal berhak dimiliki dan yang haram harus dikembalikan pada

pihak yang berhak.

RE F E RE NS | :

1. Ihya’ Ulumiddin wol. Il hal. 116. 2. Mughni Al-Muhtaj vol. III hal. 450. 3. Kifayatul

Akhyar vol. hlm. 309. 4. Roudloh Al-Tholibin wol. XI hlm. 229. 5. Kaffu Al-Ria hal.

281-282. 6. Bujairimy ala Al-Manhaj Vol. IV Hlm. 375. 7. Al-Mahally vol. Ill hlm. 233.8.

Nihayah Al-Muhtajvol. Ill hlm. 480

1. 116 - 2 & G-U asle su-!

S al-J: : S: , SM- J>Ju al-J al- Jl. Jss ->S : u: 4-0 gul u

ul : - 9 ×a- al- Jl° : );-a- 2ua si wal-! : :eJ ra- ) -- 3: Ji ul : 3l

JueSU - & ak-l 29 - Q: si -wu.J 29-59u9u : S - :;- 29 - Q: Ji

S : Jes,454: -a: - 9: ei ul - 9é ae-Su al-> sub -,: sub --8 ->:

-laki-l 3 u5 : );-a- 24a. Jal •-&- Ji :J58 •-4 iau-si äi)\; -il 1. J. :: .23ils.a.:
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* 4 J-l: : e-9 su-la: : - - - -al-’ si -us -- siss- -

:u-l -,- -a- - -al- 3b La -u941, se-90 Je- 3 & &-9u eu: -

3 -5 sa;- -> ,a J- - - - La 3, S; Jal-M; -,-l : 4 Ju: - ) -Jé

>be A-t 4-29 -laki-l u5 J9-9 J. lal: ; ;ual Ju- :3 su-l Je 390al :

us - - -a-S & G- ul : su-l 3>las - - 9u, J: - luas 5-l J9

, , -!> ,a-J --> -a-9 --a: J-J : Jié -,- . Ji sas :-l:J - le

* al;- );-a- J9- laki-l Jé );-a- al;- );-a- J9- al- 3l Las : U.U. -J

J: -u-9 -: Ji - 9 ×a-.

2.450 e 3 : :e.J. Puli &, Jl 2u-Ji :

Ju-J S3 J.A. a3-Jis J-4: 2-3 J-): 31,5' - )- S3 -a: *J : - ) - ul:

J- -ul: , ; S: A : 959 - S: 2,4 - - : Ju-J S J- su :-a

4: sual -u,-J 4-J J--> -u,-J ;u-3 -ul:J :-a S: *b}0 S 4-,-J : ->J

*J : ul: , : le Jesal 4- 3: S: 4-- 4,53 °9s .

3.309 - 1 : ua-N :u J- yu-S :us

4x4.Ju u,- 23: 4. a3la Jesa -u}\; J.0 uè 4.3la 3>s-ai 4x4. Je Aée :3, r) -se 5-3

vaux vs 6-0 Sulis uU Ju-J - ul° - G - xi -a: V. Je 3>s-J 9ur) Je.

4ulau yu-S o.ig u.J;!: ;.al 1.153

4.229 : e :e s>u-J s;-J :Jual 4.23,

su-is Je,"Je el,- - Jus 4: -S : * sal Jaé, & -- Jeel,- - Jaé,:

5.282-281 - ae, -is

3 - ws 4 S- Ju-s >,- sua & 3-4 Ass u, - - 3 Ja°, -, -) sual - As

-: e;- 1513 u,- AJ a;-J au-aju ra: a;- AJ -a: O 9,5 3 : 13 sual J ua 23-aiJ: 2,

su as: 98 J3 ° 9- 91; ul,- JE :-J Jais -S * Juše Jaé, Ol 4 °,-J au-2u :

Je 9: :J 9' - a;-Ji Qis : 453 -,-l: : 2125 a;- sual J - al-J -ji -a

u: 22; a;- J -au& 4 : S

6.375 - 4 : :e-J le ga-l Arau

(sual suis a: US -,- :; Je us -uju 4 - J suau 9,: : , : ,ues (eu,- 4:

Je -lâl 2: A - 9 sual Ajal Jé -J :ul exs v -- 4 kal,SJ le

* * 3ia 34 ° : 4 -a: : -ax & 4-a-l Je : Aeu : Aeual .

7.233 - 3 -J

ek, si G-S QS A : - ; , -es) •-e (si U- 2-e 3 ,- 9-) 5-3 :-e &u J-a:

(*&- - - J& suael Gé*S :) , Jas 4,-/ > -a- --> J-J (<1 :) -) (
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& Ju-Su 99sal: ;- asu - Jl: : :, Je. J9- al-U u: - Ja: gul:

4u 4u es :u :u es J: -an -ah : -, -, -es --

u-Jé-M - 4u - J S al-J : Je, & J: gua :u- - 4, es

&-al Je su (s,-J :) - Jé Ji Jl - Aal, 4,-/ > -ase v ->> :u - as:

(us sal Je 9u: * Asial Ja: jur}\, :-4 - : - ; ; ; &-J Jaa Oss (Jer &

3 -a-J :S ->>J -, w: * -- ua s: ; -54 u, 9 Us le Qg -la-J Jé

-a-s) & G- 9é) ial J.A. S :ul Jae Ju Ju -j & wa: -) •, J: -4 -)

Ju:% u: -is 5° :3 -Ji: ,-ae J: > -J y-lès (u: )useu -J &) 4 43l-J si

J-J 4-a- 4u -3l-J 4: ->: :u J-Ji:

8.480 - 3 : :u-J :u:

&-JJ-S : : - Sue - J59s slu S as- 9-5&J : ial : :

eulue s;- 9 -S -se:

C 2013 www.piss-ktb.com





BAB

XII

MAKANAN

 



1006 PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB

12

12.1

MAKANAN

Bab ini berisi dokumen tanya jawab dan diskusi tentang hal-hal yang berkaitan dengan

makanan Sehari-hari.

0148. Makanan Yang Tidak Ada Label Halalnya

PERTANYAAN :

David mendapat oleh-oleh dari bosnya si komatsu san dari jepang berupa makanan

semacam b”g b”g kesukaanya. Sewaktu ia ingin memakannya dicari2 label halal

nya namun tak ditemukannya...apa yg harus david lakukan ??

JAWABAN :

Zaine Elarifine Yahya

Da' ma yariibuka ilaa maa laa yariibuka. Prinsipnya selama kita tidak tahu hal ihwal

pembuatannya maka TINGGALKAN BILA RAGU... itu lebih ichtiyaath. Berarti kalau

nggak ragu boleh kang...bagaimana pandangan anda mengenai produk2 Snack

kemasan pabrik yg nggak berlabel HALAL khususnya yang beredar di indonesia ini??

Masaji Antoro

Selagi tidak diketahui secara pasti makanan tersebut terbuat dari barang haram,

sebenarnya hukumnya suci dan halal, namun bila ragu-ragu sebaiknya dijauhi.

A;-J 4>: Alse : Jal- J-2-3 A;-J - Al-e &- 3-3

J 9 Ju- J - Jse --ue & : --> 4. 4 - ssu- -33

:e-J : - ; us- 2,53

"JUKH" mashur dikerjakan memakai gajih babi, Keju Syaami mashur dikerjakan

memakai aroma babi, suatu saat Rosulullah shallallaahu 'alaihi wa sallam disuguhi

keju tersebut dan langsung memakannya tanpa bertanya. (Fath alMu'in I/105).

sua & Ageh- Ju-l : * :

“JUKH" yang mashur dikerjakan memakai gajih babi di hukumi kesuciannya. (ASnaa

AIMathoolib I/26).

-e,° : *J L- 4: -le-J : - aul 594-la: ) -le-- u: : - al-J : J>J

Ju-J * -->J * 3: Ji u: ->J J3-Je, AJéal,-J : -le-M : : , ; l
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"Sesungguhnya yang halal itu jelas, dan sesungguhnya yang haram juga jelas. Di

antara keduanya ada perkara-perkara syubhat yang tidak diketahui hukumnya oleh

banyak orang. Maka barangsiapa yang menjauhi syubhat, berarti dia telah

menyelamatkan agama dan kehormatan dirinya, dan barangsiapa yang terjerumus ke

dalamnya, maka dia telah terjerumus dalam perkara yang haram. Seperti

penggembala yang menggembala ternak-nya di sekitar tempat yang masih diragukan

bila binatang ternaknya memakan rumput di sana ". (Asybah Wa an-nadhoo-ir I/240).

Wallaahu Alamu bis Showaab.

12.2 0184. Kehalalan Makanan dan hukum hewan Sembelihan

PERTANYAAN :

Zaine Elarifine Yahya

Ayam potong yang umum dijual dipasaran, apakah sudah memenuhi persyaratan

penyembelihan hewan secara syar'iy? silahkan dikupas tuntas tasss. heheii.

JAWABAN :

Masaji Antoro

Bila daging yang beredar di pasaran tersebut mayoritas penduduknya Muslim maka

HALAL.

J lu isi J- es : - ; J. 9:J : J: 9su-is 3 : uji 96:

u. 2: 3- 5 - 9-9 × us-kios-d 968 - ase 9-8 -d e...."

Bila ia berada didaerah orang majusy dan daerah muslim dan tidak diketahui

penyembelih hewan apakah orang majusy atau orang muslim maka tidak halal

memakan dagingnya karena ragu-ragu dalam penyembelihan yang dihalalkan sedang

kaidah asal "adamuhu" tidak disembelihnya, namun bila keberadaan orang-orang

muslim lebih banyak seperti didaerah-daerah mayoritas penganut islam maka

hukumnya juga halal. [Hasyiyah Bujairomi 'Alaa al-khootib XIII/130].

Seandainya daging ayam tersebut dipotong dengan menggunakan mesinpun tetap

halal bila yang dipotong lehernya.

Aali: , , ) a J- Ja 4-1, 3 as -- 4,23 J:u Jl:- 4 Jue 3 we -,-U J13-J &

*- -Asia J- 9 - J - 3 J-4 - 9, wil: k: S - U - & J:

-: le sui : 4: 4-3 & J: -us -- 9 sus 4:
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Hasyiyah al-jamal 'ala almanhajX/341

NB : MEMBACA BASMALAH SAAT MENYEMBELIH TIDAK MENJADI

PERSYARATAN HALALNYA BINATANG YANG DISEMBELIH, YANG

DISYARATKAN MENURUT SYAF||YYAH ASALKAN PENYEMBELIH TU

BERAGAMA ISLAM.

Penjelasan tambahan

Hukum binatang yang disembelih dengan mesin halal bila memenuhi ketentuan :

• Pemotongnya seorang muslim

• Alat mesinnya memenuhi ketentuan syari

Jaju --J 3 - -ai 2l, Jl J : 4ue) , Ua- Jl: -) 3 4 : Ua- Jls ( - -a: ) 4:

:U-a: Q!: -) -l Je eral Je Jadi : -a si

Dan disyaratkan dalam penyembelihan adanya kesengajaan untuk benar-benar akan

melakukan penyembelihan terhadap hewan yang dimaksud dan jenisnya// Jika ini

sudah dilakukan berarti sudah cukup walaupun perkiraan dan jenisnya tidak akurat.

(Yang dimaksud adanya kesengajaan'... adalah benar-benar ada kehendak yang

tinggi untuk melakukan sesuatu terhadap satu jenis binatang walaupun ia tidak

sengaja untuk menyembelih. [Syarh alMinhaajV/234, Hasyiyah Bujairomi IV/286].

>> -ae - 2-5 si 4-5 - - - - si 32-J JJ : -- le:JS : 2, 3

- - **4 - : ?-4 : - - - e-swa S-a: -53 Jave);

auaal A - 3-Ji: ,ial:

->u-S 4-3 e S Qu s! ... : : - A : Aji Sei : ulae Sl J#

Disyaratkan pada alat pemotongannya harus dalam keadaan tajam sehingga dapat

melukai seperti pisau dan besi, bamboo, batu, peluru emas dan perak kecuali terbuat

dari gigi dan kuku, hal ini sesuai dengan hadits riwayat Bukhari Muslim "Apapun yang

dapat mengalirkan darah (binatang sembelihan) yang bukan terbuat dari gigi dan kuku

Serta disebutkan ketika disembelih nama Allah Ta'aala, maka makanlah". Disamakan

dengan gigi dan kuku semua jenis tulang. (yang dimaksud semua jenis tulang') sudah

cukup menjadi alat penyembelihan selain yang berupa tulang dan gigi meskipun itu

berbentuk rambut. | Syarh alMinhaajV/241, Hasyiyah jamal 'ala almanhaj X/353 ].

Wallaahu Alamu Bis Showaab.
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12.3 0306. KEPITING DAN SEMACAMNYA

PERTANYAAN :

Hamdan Hasan

assalamu'alaikum.... Apa hukum makanan yang berbahan dasar kodok, kepiting, yuyu

atau rajungan dan hewan semacamnya yang (mungkin) ada yang bilang binatang

yang hidup di dua alam...

JAWABAN :

Awan Menatap Pelangi

Kalau, yang saya tahu kepiting itu halal versi MUI dan sya ikut taqlid sama MUI ,

sedangkan kodok juga halal menurut madzhab maliki jadi boleh makan kodok kalau

kita pindah madzhab ?...mohon dikoreksi,.

Ghufron Bkl

Menurut imam malik itu halal semua.rahmatul ummah juz 1 hlm 151.

Mbah Jenggot II

Masalah kehalalan kepiting, memang telah menjadi polemik sejak lama, telah terjadi

silang pendapat tentang hukum kepiting di kalangan ulama’. Berikut pendapat tersebut

:

1. Pendapat yang Mengharamkan

Ulama’ yang mengharamkannya umumnya berkesimpulan dari pemahaman bahwa

hewan yang hidup di dua alam, adalah haram dimakan. Misalnya, katak, penyu dan

lainnya. Biasanya orang menyebutkan dengan istilah amphibi, atau dalam istilah

fiqihnya disebut barma''i. Masalah keharaman hewan amphibi ini kita dapatkan salah

satunya dalam kitab Nihayatul Muhtaj karya Imam Ar-Ramli. Di sana secara tegas

disebutkan haramnya hewan yang hidup di dua alam. Namun sebenarnya, masalah

keharaman hewan yang hidup di dua alam, juga masih diperselisihkan. Karena

memang tidak ada ayat atau hadits yang menyebutkan keharaman hewan yang hidup

di dua alam.

2. Pendapat yang Menghalalkan.

Pendapat kedua menyatakan tentang kehalalan kepiting, baik karena mereka

memandang pengharaman terhadap hewan yang hidup di dua lalam adalah lemah,

juga sebagian memastikan, bahwa kepiting bukanlah hewan ampibhi. inilah pendapat

disampaikan ulama’ diantaranya Atha'dan Imam Ahmad.(Lihat Al-Mughni 13/344 oleh

Ibnu Qudamah danAl-Muhalla 6/84 oleh IbnuHazm).
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Kesimpulan

Pendapat bahwa kepiting itu bukan hewan dua alam dikemukakan oleh banyak pakar

di bidang perkepitingan. Umumnya mereka memastikan bahwa kepiting bukan hewan

amfibi seperti katak. Katak bisa hidup di darat dan air karena bernapas dengan paru

paru dan kulit.

Tetapi tidak demikian halnya dengan kepiting. Kepiting hanya bernapas dengan

insang. Kepiting memang bisa tahan di darat selama 4-5 hari, karena insangnya

menyimpan air, sehingga masih bisa bernapas. Tapi kalau tidak ada airnya sama

sekali, dia mati. Jadi kepiting tidak bisa lepas dari air. Penjelasan bahwa kepiting

bukan hewan amphibi disampaikan oleh ahli dari Fakultas Perikanan dan Ilmu

Kelautan (FPIK) Institut Pertanian Bogor (IPB), Dr. Sulistiono.

Lampiran :

SURAT KEPUTUSAN MUI

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), dalam rapat Komisi bersarr. dengan

Pengurus Harian MUI clan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dL Kosmetika

Majelis Ulama Indonesia (LP.POM MUI), pada hari Sabtu, 4 Rabl. Akhir 1423 H./15

Juni 2002 M., Setelah MENIMBANG

1. Bahwa di kalangan umat Islam Indonesia, status hukL:mengkonsumsi kepiting

masih dipertanyal..: kehalalannya;

2. Bahwa oleh karena itu, Komisi Fatwa MUI memandar__ perlu menetapkan fatwa

tentang status hukL°.' mengkonsumsi kepiting, sebagai pedoman bagi till'.. Islam dan

pihak-pihak lain yang memerlukannya.

MENGINGAT

1. Firman Allah SWT tentang keharusan mengkonsun.• yang halal dan thayyib (baik),

hukum mengkonsun-.jenis makanan hewani, dan sejenisnya, antara lain :

"Hai sekalian manusia! Makanlah yang halal lagi b:i - dari apa yang terdapat di bumi,

clan janganlah kar=mengikuti langkah-langkah syaitan; karer_sesungguhnya syaitan

itu adalah musuh yang m.~ _ bagimu" (QS. al-Baqarah [2]: 168).

°(yaitu) orang yang mengikut Rasul, Nab] yang ummi yang (namanya) mereka dapati

tertulis di dalam Taurat clan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka

mengerjakan yang ma'ruf clan melarang mereka dari mengerjakan yang munkar clan

menglialalkan bag] mereka segala yang balk clan mengharamkan bagi mereka segala

yang buruk... "(QS. al-A'raf [7]: 157).

Mereka menanyakan kepadamu: "Apakah yang dihalalkan bag] mereka?" Katakanlah:
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"Dihalalkan bagimu yang baik-baik dan (buruan yang ditanghap oleh binatang buas

yang telah kamu ajar dengan melatihnya untak berburu, kamu mengajarnya menurut

apa yang telah dinjarkan Allah kepadamu, Maka, makanlah dari apa yang

ditangkapnya untukmu, dan sebutlah nama Allah atas binatang buas itu (waktu

melepasnya). Dan bertakwalah kepada Allah, sesunggahnya Allah amat cepat hisab

Nya". Maka makanlah yang halal lagi balk dari rezki yang telah diberikan Allah

kepadamu; clan syukurilah ni'mat Allah jika kamu hanya kepada-Nya saja

menyembah. Dan makanlah makanan yang halal lag] balk dari apa yang Allah telah

berikan kepadamu, clan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya.

Dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makan. (yang berasal) dari taut sebagai

makanan yang Iu, bagimu, dan bagi orang-orang yang dalam pcrjukinr, hcpadunzti...

'(OS. al-Bcrclura6i/?J: 172).

Kemudian Nabi menccritakan seorang laki-laki yai?:r melakukan peijalanan panjang,

rambutnya acak-acakar3, dan badannya berlumur debu. Sambil mene-ngadahk,+.;

tangan ke langit ia bcrdoa, 'Ya Tuhan : ya Tuhan,.. (13erdoa dalarn perjalanan, apalagi

dengan kondisi seperr-; itu, pada umumnya dikabulkan olch Allah--pen. ~ Sedangkan,

inakanan orang itu hararn, minumanny~~ haram, pakaiannya haram, clan la diberi

makatl dengan yang haram. (Nabi memberikan komentar), 'Jika demikian halnva,

bagaimana mtmgkin la akw; dikabulkan doanya"... (HR. Muslim dari Abu Hurairah),

"Yang halal itu sudah jelas dan yang haram pun sudah jelas; dan di antara keduanya

ada hal-hal yang musytabihat (syubhat, samar-samar, tidak jelas halas harainnya),

kebanyakan manusia tidak mengetahu2 hukumnya. Barang siapa hati-hati dari

perkara syubhat sungguh ia telah menyelamatkan agama dan harga dirinya..." (HR.

Muslim).

2. Hadis Nabi : "Laut itu suci airnya clan halal bangkai (ikan)-nya" (HR. Khat-iisa11),

3. ()atidah finhivvah • Pada dasarnya hokum tentang sesuatau adalah boleh sampai

ada dalil myang mengharamkannya

4. Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga MUI Periode 2001-2005

5. Pedoman Penetapan Fatwa MUI

Memperhatikan :

6. Pendapat Imam Al Ramli dalam Nihayah Al Muhtajila Ma’rifah Alfadza-al-Minhaj,

(t.t: Dar’al–Fikr, t.th) juz VIII, halaman 150 tentang pengertian “Binatang laut/air, dan

halaman 151-152 tantang binatang yang hidup dilaut dan didaratan

7. Pendapat Syeikh Muhammad al-Kathib a;-Syarbaini dalam Mughni Al-Muhtaj ila

Ma’rifah Ma’ani Al-Minhaj, (t.t: Dar Al-Fikr, T.th), juz IV Hal 297 tentang pengertian

“binatang laut/Air “, pendapat Imam Abu Zakaria bin Syaraf al-Nawawi dalam Minhaj
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Al-Thalibin, Juz IV, hal. 298 tentang binatang laut dan didaratan serta alasan (‘illah)

hokum keharamannya yang dikemukakan oleh al-Syarbaini:

8. Pendapat Ibn al'Arabi dan ulama lain sebagaimana dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam

Fiqh al-Sunnah (Beirut: Dar al-Fikr, 1992), Juz lll, halaman 249 tentang "binatang

yang hidup di daratan dan laut"

9. Pendapat Prof. Dr. H. Hasanuddin AF, MA (anggota Komisi Fatwa) dalam makalah

Kepiting : Halal atau Haram dan penjelasan yang disampaikannya pada Rapat Komisi

Fatwa MUI, serta pendapat peserta rapat pada hari Rab 29 Mei 2002 M. / 16 Rabi'ul

Awwal 1421 H.

10. Pendapat Dr. Sulistiono (Dosen Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB) dalam

makalah Eko-Biologi Kepiting Bakau (Scyllla spp) dan penjelasannya tentang kepiting

yang disampaikan pada Rapat Kornisi Fatwa MUI pada hari Sabtu, 4 Rabi'ul Akhir

1423 H/15 Juni 2002 M. antara lain sebagai berikut:

1. Ada 4 (empat) jenis kepiting bakau yang sering dikonsumsi dan menjadi komoditas,

yaitu :

a) Scylla serrata,

b) Scylla tranquebarrica,

c) Scylla olivacea, dan

d) Scylla pararnarnosain. Keempat jenis kepiting bakau ini olr} masyarakat

umtim hanya disebut dengar"kepiting".

2. Kepiting adalah jenis binatang air, dengan alasan :

1. Bernafas dengan insang.

2. Berhabitat di air.

3. Tidak akan pernah mengeluarkan telor di darat, melainkan di air karena

memerlukan oksigen dari air.

3. Kepiting termasuk keempat, jenis di atas (lili._angka 1) hanya ada yang :

1. hidupdiair tawar saja

2. hidup di air taut saja, dan

3. hidup di air laut dan di air tawar. Tidak ada yang hidup atau berhabitat di dua

alam : di laut dan di darat.
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12.4

Rapat Komisi Fatwa MUI dalam rapat tersebut, bahwa kepiting, adalah binatang air

baik di air laut maupun di air tawar dan bukan binatang yang hidup atau berhabitat di

dua alam : dilaut dan didarat:

Dengan bertawakkal kepada Allah SWT.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : FATWA TENTANG KEPITING

1. Kepiting adalah halal dikonsumsi sepanjang tidak menimbulkan bahaya bagi

kesehatan Manusia.

2. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika dikemudian

han term::teerdapat kekeliruan, akan diperbaiki sebagaima:, mestinya.

Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya,

menghimbau semua pihak untuk mcnyebarluaskan fatwa ini.

Ditetapkan di: Jakarta Pada tanggal : 4 Rabi'ul Akhir 1423 H. 15 Ju11 12002 M

KOMISI FATW'A

MAJLIS ULAMA INDONESIA

Ketua, Sekretaris,

K.H. MA'RUF AMIN DRS. HASANUDIN

0431. TENTANG ES KRIM MAGNUM

PERTANYAAN :

Erwin Dedi

Saya adalah sunni sejati yang hobi makan es krim magnum..kira2 gmana ya? halal

apa haram? dengar-dengar komposisinya ada babinya, tapi ada label halalnya

juga...jadi bingung...

JAWABAN :

Abdul 'Zed' H. Sanaji

Ana pernah jg cari tau tntg hal ini dan alhmdlh saya mdpt jawabannya.. saya jawab

singkat aja ya.. memang sempat ada kontroversi tapi MUI juga sudah melakukan

klarifikasi.. label halal yg ada di kemasan eskrim tsb dikeluarkan oleh MUI setelah

dilakukan pengkajian oleh para pakar dan ulama2 di BPOM MUI tentunya.. jadi antum
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12.5

tidak perlu cemas.

Nur Hasyim S. Anam

ini keterangan resmi MU| WWW.halalmui.org/index.php?

option=com_content&view=article&id=674%3Akandungan-kode-e-dalam-es

krim&catid=117%3Akonsultasi-halal&ltemid=551&lang=en

Masaji Antoro

Menurut pendapat yang kuat hukumnya suci, karena mengamalkan pada asalnya,

disamakan dengan jukh (sutra halus yang dikenal dengan nama kain laken) yang

sudah masyhur dalam perkataan orang banyak bahwa pembuatannya dicampur

dengan gajih babi kecuali bila sudah ada kejelasan yang nyata terbuat dari tulang

babi. Keterangan diambil dari:

J: Ques, JS; 4: , Al- J -u-l - 4-5 Jal Je -lè ë, sal u-elu gas (4-8 Ju:

J13-Su -Al-J -Jual la-el A'N Gi-J J.eSu Suse Au, Aji le-),-Jul: ,sual; J-2'N

J-e -ws -- Je : -L 3,: --lu -- Asli Ju-es au-3 ×: -us ul°3 Ju-59;

-- - 4 -* * Aj-J -:u 4 +- 2u : Aj-J -4 +- :

al. 3-4-J : - ; us- 2,5 J. J- Jse- Jsu --> -

[ FAEDAH PENTING ] Sesungguhnya sesuatu yang aslinya suci kemudian kuat

dugaan menjadi najis karena bercampur dengan sesuatu yang najis maka dalam hal

ini terdapat dua pendapat yang terkenal. Pendapat yang lebih unggul adalah bahwa itu

suci berdasarkan keasliannya yang telah meyakinkan dankarena lebih kuat ketimbang

sekedar dugaan yang bisa berubah-ubah dengan perubahan waktu dan tempat,

demikian ini seperti Khammar dan Jukh (sejenis kain sutera). Dalam al-Mugni

disebutkan bahwa Ibn Shalah pernah ditanya tentang jukh yang popular dalam

omongan orang banyak bahwa didalamnya mengandung lemak babi, Ibn Shalah

menjawab “la tidak bisa dihukumi najis sampai kenajisannya benar-benar menjadi

nyata. [Hamisy Taanah at-Thoolibiin I/104]. Wallaahu Alamu Bis Showaab

0450. Halalkah sayuran yang dipupuk kotoran babi atau anjing ?

PERTANYAAN :

Nur Hafizah

Halal ngga kalo sayur pake pupuk tai babi atau anjing ? ? Maksudnya, tanaman

sayuran yang diberi pupuk tai babi.

JAWABAN :

Abdul 'Zed' H. Sanaji
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Darimana anda tau pupuknya pakai tai babi ?? kalaupun bener hukumnya sama

dengan memakan ayam potong yg kita beli dipasar.. tidak mungkin kita bisa/mau

mencari tau asal muasal dan nasab si ayam/sayuran tadi setelah mereka sampai di

meja pedagang.

Arif Vidic Nemandja

Mungkin jadi poin di sini, tai babi & tai anjing itu termasuk najis mugholadoh,

sementara tai ayam, tai manusia dsb bukan termasuk najis mugholadoh

Ebiey Doell urun rembuk

Sayuran or buah"han yg tubuh d atas kotoranpun Halal d konsumsi, Cz yg qta bukan

esensi dr kotoran trsbut, sama halX dgn Hewan or sbut saja Ikan Lele yg makan

kotoran manusia, Smuax halal d konsumsi ... (mohon koreksianx)

Misbachuf Munir

Pupuk itu sebenarnya bisa diserap jika sudah berubah dzatnya...klu masih

fresh...malah membahayakan tanaman..jadi bisa bermanfaat jika sudah terurai

menjadi unsur organik....kandungan utamanya N, jadi sangat baik untuk sayuran

Alif Jum'an Azend

Halal karena zat-zat jisimnya telah suci kembali dengan adanya perubahan total dan

menjadi zat baru, sebagaimana lumpur / tanah mutanajis yang dibakar menjadi

keramik / gerabah rumah tangga.

Albahrur Roiq :

real A-4 : J- J>>i: s:-al 383 Jelai S- >>J -yu.2 •i >>J J- su.J --2 13l :éal J :

S -- su : 31 × 1 × 5-J ri, e-U &ex 3- 5 * wer 4-5%. S3 Ju-9 }ulu

Lau 93& yu J- 4 si : - J- 31 - ali us; - Ls :Ju -u

Almukhit Burhani (fiqih hanafi :

•i 4 - - - -a-le isu, -, -es - - 313,4 si :- 9 s,- Ju-Je, 's

4 -, --> es ex J-S: -lu se --

Abdillah Al Athos

Halal tuh, itu pupuk kompos, secara ilmu biologi, kotoran itu yg mengolah adalah

tumbuhan & mengeluarkan oksigen dipagi hari & malam hari mengeluarkan

karbondioksida melalui stomata. Maha sempurna Allah yg menciptakan semua serba

bermanfaat, tp jika dikonsumsi secara berlebih jd mudhorot hasilnya

Masaji Antoro

Halal namun makruh menurut mayoritas ulama syafi'iyyah namun tidak boleh menurut

az-Ziyaady. Keterangan diambil dari :
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12.6

u:: e ak 9 : - al-is: gu : 4-3-s

Boleh hukumnya merabuk tanah dengan kotoran binatang dan menyamak kulit

dengan najis meskipun dengan najis mugholladzoh disertai makruh pada keduanya.

[Hasyiyah al-Bujairomi VI/50].

seg; s: 2 : 2,8 - 4: 9 : -isi es, >: & ai

Sedangkan menyamak kulit dengan memakai kotoran anjing dan babi maka tidak

boleh demikian juga merabuk tanah dengannya. [Tuhfah al-MuhtaajX/96]

aul Jé &al,S & 3: ul-e : * 3> v -u -ael Je - Jeju 2,9 - 3:

*LS & 99- sad -!>al: : ex-Ja: A-an exs : - - - - -,-)

Boleh hukumnya merabuk tanah dengan kotoran binatang yang najis. Pengarang

berkata dalam Bab hal yang boleh dijual dan tidak “Sebagian Pengikut as-Syafi'i ada

yang menghukumi boleh tapi makruh", berkata Imam Haramain “Tidak ada

seorangpun yang melarangnya" namun pernyataan as-Shoidalaany ternyata berbeda,

yang benar dalam masalah ini hukumnya boleh tapi makruh" | Al-Majmuu Syarh al

Muhaddzab IV/448].

- - 3: "J: ->J aul Jé ->J as- Jeju Je,9 - 3:

Boleh hukumnya merabuk tanah dengan kotoran binatang karena kebutuhan umum,

berkata Imam Haramain “Tidak ada seorangpun yang melarang nya". [Syarh al-Wajiiz

IV/654].

(&,u (Je, -is 43°.

4 --U e : - si 2u-J- si Je) - Aal,S & J- si uai 24 Ju-l 'e - a.

(: Jes, : , : LS - aa 2u- & 4 -- S3 - Gl- (- 43°3.

:U-S - - 45 & Ales ---> -l; a; 4: --e v >u-Ji Qi -- -, -

A. Aal,5 N 43° -l, Jl.

[|'aanah at-Thoolibiin II/94]. Wallaahu Alamu Bis Showaab

0493. Kemakruhan Minum Sambil Berdiri

Didin Banjarmasin

Minum sambil berdiri hukumnya makruh, bahkan apa yg diminum ketika berdiri,

disunnahkan untuk dimuntahkan. Namun jika terpaksa minum sambil berdiri, sunat

baginya mengatakan :

l-e uju sus" -- 3.0 - U- Jl° J-2 -40

"Semoga Sholawat dan Salam tercurah kepada Sayyidinaa Muhammad yg meminum

air sambil berdiri dan duduk". Yang melakukan ini Insya Allah, terhindar dari efek
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buruk minum sambil berdiri... ["I'aanatuththoolibiin"].

Bahaya Minum Air Putih Sambil Berdiri

Dalam suatu kajian kesehatan akupuntur yang diadakan salah satu ahli akupuntur. Ini

dibuktikan dari segi kesehatan. Air minum yang masuk dengan cara minum sambil

duduk akan disaring oleh sfringer. Sfringer adalah suatu struktur maskuler (berotot)

yang bisa membuka (sehingga air kemih bisa lewat) dan menutup. Setiap air yang kita

minum akan disalurkan pada pos-pos penyaringan yang berada di ginjal.... Nah Jika

kita minum berdiri, Air yang kita minum tanpa disaring lagi. Langsung menuju kandung

kemih... Ketika langsung menuju kandung kemih, maka terjadi pengendapan disaluran

ureter.. Karena banyak limbah-limbah yang menyisa di ureter. Inilah yang bisa

menyebabkan penyakit kristal ginjal. Salah satu penyakit ginjal yang berbahaya..

Susah kencing itu penyebabnya. .

Cara mengatasinya :

1. biasakan minum duduk.

2. banyak minum air putih tapi jangan kebablasan dan jangan terburu-buru

Raden Mas LeyehLeyeh

ahli ilmu hikmah juga menganjurkan menggerak2kan jempol kaki saat minum dg

berdiri, menghindari efek dehidrasi krn minum sambil berdiri ...
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13

13.1

13.1.1

UDHKHIYYAH

Bab ini berisi dokumen tanya jawab dan diskusi tentang hal-hal yang berkaitan dengan

hewan Sembelihan.

QURBAN

Bab ini berisi dokumen tanya jawab dan diskusi tentang hal-hal yang berkaitan dengan

qurban dan hewan qurban.

1962. QURBAN HASIL IURAN SISWA

PERTANYAAN :

Ahmad Rudi Hamzah

Assalamualikum Wr.Wb. mau tanya nich.., tentang kurban : jika suatu lembaga

mengadakan iuran wajib kepada tiap person seperti lembaga" pendidikan seperti

madrasah aliyah negeri guna membeli sapi/kambing untuk dikurbankan apa itu

dinamakan kurban? jika iya kenapa harus meminta iuran yang mewajibkan ?

Bagaimana kacamata fiqh dalam menanggapi masalah ini ?? monggo solusinya

Umi Davin

Tambah pertanyaan : Meminta uang paksaan yang digunakan untuk berqurban,

Bagaimanah status uang itu ?? pertanyaan saya yang selanjutnya ini, untuk

menambah solusi, yang mungkin bisa digunakan untuk menjelaskan kepada pihak2

sekolah yang mewajibkan luran Qurban

JAWABAN :

Mbah Godek

Penyembelihan sapi/kambing hasil iuran wajib siswa tersebut tidak dinamakan kurban,

, akan tetapi jadi shodaqoh biasa, dalam arti niat kurban tapi tak memenuhi syarat, itu

pahalanya tidak dapat pahala kurban tapi tetap dapat pahala yaitu pahala shodaqoh

biasa. Dalam hal ini pihak sekolah tidak diperbolehkan mewajibkan iuran tersebut,

berbeda jika buat seragam atau apa yg hubungannya dengan sekolah, maka

diperbolehkan.

REFERENS | :

589 2 | 2 :) - :--0 &u=}

ô- - -ae - Js & u: * - ulus - eu. G, - & Asi 4: ;

-l: , : , sus: S di : : , : res J. J:J; J. 3-l J: , : :
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Jika lebih dari 7 orang bersama-sama/berserikat (mengorbankan) dua ekor sapi

musya'ah atau badanah dsb, maka hal itu tidak diperbolehkan (tidak mencukupi),

karena masing-masing tidak menentukan seekor badanah atau seekor sapi dari

masing-masing tujuh orang itu... Sedangkan hewan yang terlahir (akibat persilangan)

antara unta dan kambing, atau sapi dan kambing, seyogyanya itu tidak mencukupi

untuk (qurban) lebih dari seorang.

Najwa Asnawi

Putune Hadir simbah Mbah Godek, niki kula betakke pesenanejenengan...

406 Je 3 : -J :!,-. :

ua-ue J3:1; e-le Q:u si e, jiu-J -éles, Je J9-J Ji-le-J & Jr, Ge - J - ge.

>3ie J* 23iau sesu 4: , -\ J- 3° 5-ul J3> 6;u-J es, J. J. Ja: )-J Ju J-āla) Jú

&-sues yuris : *-j: Aées ul: 3-el>: 4-Jua. se3) e-3 - Jes,J 24: - 383 &-U'

JSU23

Dari keterangan Imam Ahmad Bin Hambal pada kitab Musnadnya, dari seorang laki

laki golongan Muhajirin : Para Muslim atas Syratnya (kehendaknya) boleh secara

syar'i, Maksudnya tetap atas (haknya). Al-'Alqomi (Muayyiddin Muhammad bin

Muhammad bin Ali bin Abitholib Al-'Alqomi Al-Baghdadi) berkata Al-Mundir (Saikhul

Islam Abi Bakar Muhammad Muhammad bin Ibrohim bin Mundir An-Nisaburi) berkata:

hak muslim dengan syarat kebolehannya (dalam penasarufan hatanya). Kebolehan

seorang muslim tdk termasuk Fasid. Al-Jaizah (kebolehan/kerelaan) termasuk bab

pembahasan dengan mencukupi Aqad yakni Akad dalam Agama.Jaizah (kebolehan/

kerelaan) tdk untuk dirinya sendiri. Dan disyaratkan mencukupi kemaslahatan, janji,

kepemilikan, Aqad, Tadbirjual-beli, pernikahan & talak. Siojul munir juz:3,

shohifah.406].

Link Asal : http://www.facebook.com/groups/piSS.ktb/permalink|489553314400815/?

Comment id=489687864387360&Offset=0&total Comments=46

13.1.2 0235. CICIP SEDIKIT DAGING QURBAN ATAU AQIQOH

PERTANYAAN :

Walet Cihuy

Assalamualaikum. Benarkah orang yg ber-aqiqoh atau ber-qurban itu, si penunai tidak

boleh memakan daging kurban dan aqiqah tadi dan bilamana dimakan penunainya

apakah bisa membatalkannya (tidak dapat pahala) ?
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J

13.1.3

JAWABAN :

Masaji Antoro

Wa'alaikumsalam wa rohmatullaahi wabarokaatuh. Yang diharamkan memakan

adalah berupa kurban atau aqiqah yang wajib disebabkan oleh nadzar misalnya, kalau

ia memakannya maka ia harus mengganti daging tersebut untuk diserahkan pada fakir

miskin, sedang bila kurban atau aqiqahnya berupa sunnat (bukan karena nadzar)

maka baginya malah sunah memakan sedikit dagingnya....

J: 3 sagii -adi si: si (en:i: 4:) s,: es sas : - 9 J: :

Jua vel: 44 : u: & 4 j: ;u : : - -3-4 : -

2/333]

“Haram makan daging hewan kurban atau hadiah yang wajib sebab nadzar, Kalimat

'haram makan dst. Haram bagi orang yang kurban dan yang berhadiah, makan hewan

kurban dan hadiahnya. la wajib menyedekahkan semuanya, termasuk tanduk dan

kukunya. Andaikan ia memakan sedikit saja maka ia harus menggantinya untuk

diserahkan kepada fakir" ('anah al-Thalibin II/333).

0286. Kulit Hewan Qurban Sebagai Upah Penjagal

PERTANYAAN :

Smel Mel

Biasanya di kediamanku sewaktu "bulan haji" bila memotong hewan qurban dengan

meminta jasa orang lain < penjagal dsb> kemudian ia diberikan kulit.. setelah itu

biasanya dijual olehnya. Pertanyaannya : Apakah daging atau kulit hewan kurban

boleh dijual atau dijadikan upah buat penjagalnya ?

JAWABAN :

Masaji Antoro

Menjual atau menjadikan sebagai ongkos, terhadap kulit, kepala, kaki Gurban maupun

bagian badan yang lainnya oleh pihak mudlahhi maupun wakil/panitia adalah tidak

boleh, bahkan untuk qurban wajib/nadzar wajib disedekahkan keseluruhannya dan

sama sekali tidak boleh memanfaatkan semisal kulitnya. Beda halnya dengan qurban

sunat, walaupun juga tidak boleh menjual sedikitpun tetapi memanfaatkan semisal

kulitnya masih diperbolehkan. Keterangan diambil dari :

(Alar ua a;-3 a-u-3 a;-9 e-J s (A-S , ) : : J-a-J Je a;- s" (:S: 45°
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ue;la: :-2'N -j\S3l: );-U 3,

(Tidak boleh menjual), maksudnya har am atas mudlahhi menjual sedikit saja (dari

qurban) baik dagingnya, bulunya atau kulitnya. Haram juga menjadikannya sebagai

ongkos penyembelih walaupun Gurban itu qurban sunat. (albaajuri Ill311).

esai : 9s b: --99 su4 e : :

Tidak diperbolehkan menjual sedikitpun dari hewan hadiah dan qurban baik itu nadzar

ataupun sunat. (al-Majmuu II/150).

u:ur 4 u54,\e J: 33, 4- J S us.u- : Jl 4 J-l°

Maka tidak boleh baginya (mudhahhi) memanfaatkan kulitnya (qurban nadzar) seperti

menjadikannya untuk wadah, namun boleh baginya meminjamkan dan

menyewakannya. (al-baajuuri II/301).

Namun bila daging qurban tersebut telah dibagikan hukum menjualnya adalah :

>> Boleh apabila penerimanya termasuk orang-orang fakir-miskin karena daging

qurban bagi mereka bersifat tamlik (hak kuasa memiliki) secara penuh sehingga

baginya boleh melakukan muamalah dengan dagingnya seperti menjual,

menghibahkan dll.

>> Tidak boleh bila yang menerimanya orang kaya karena daging qurban bagi mereka

bersifat DHIYAAFAH (suguhan) yang hanya diperbolehkan bagi mereka memakannya

244.2 .13 - . -las-J Je Jer- Arau

ebusi u: :es & 2 su -: 3 : -3 e & Si:u k:

481-480- 9- :uji au9 -si e: s,SJ ssuai

- ... - S A : --e Ju-ali - - ->>G) •S- La * - 932 :u - v - :us')

- J S : - 9 -> -lu -, -le a > , 98 - - - -ael; 9% sause **

Jal - - 34 : J: 4° 4534; ul: :u - - - Jls Ju evel 4 : - 9 J :-al

Je: , su: , :- - - J; u: -- us : 952 - 99° 4 sual su

4-S u: su: ul: : 9 A -se: ->al && wa: Ju-Ji l° :4 -

r: slus' LS Ares Al-J us-u} <s le reawel ju Lu, J:Su J : &ju :-a:

s',: ->> - - -ae v su: lu Ju Juli - c. e-9 -- u: , :u :-l gu u:

wi : :Ju Bara: u: &l:- Je-u!; -: --e! 3:** u:
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-al r.a. as - ael 3: A, J: le J. vs J:S : - bara 9 - Jl sus u: su:

4 - S : *9: 4 : S & lah :-2 usia : v Ajal: au) Ge 94 Jxal J; 4:

& as -u} <s le J: - 4 jur ul: : &ju Gera su.eS & 9 S: *

Je awa) : -> -ali &-l u-U Sui.J : su: Jl slus; 3: rexel ,ak 9u ->-a

Jasu Ji exs AU 3 Ju v Ji Q,: 4. Awal Jl 4-3, & Ju Jl: 2,: &- J- S 4° 4-u') Ars

&-s. 9 - 9 J-S ->> 'e - 5-wls & resi & J-S ol slus) b: :U --Su

24: - as , 83-l 4 : 4 sual : - ji --alu - Aks -era & 2, ré]

J;-9 - 9 e-1 s-e-u uji -u, - al-AJ- Jw 4 - : J:

*-e & J:S : - -ae S 4 sus-l 9 --alu - - 2,5% u: - 4; ul 4 sus-u

*-al es & si4 - -a-Jé* - - - ->> - 4 ×: *-an - as-s

A awab 3-a, 39- a;-l &, &N 4 & -Jé - J - 8 Ju 2,: : eweb

* - -a: Aji -e ul -23° :âl wi 4,5 - AU 383 ×.J : - J v -> 41 s-J ->>

* :Ju

302 -A 2-. &:ui

J e:s.J.,S: 4-59, S - : 4 : a-, -S & 45° u: : - -as 4:

es.a. awa Al-J& 9 -buš us : : , su u: -->l 9 A ->,'a u; 9: 1 -J

S: 3-a) sl-S :& S: 3-2-1 & 2, Jé -as -A-J J; ->: u$ 83lsu 4 sl,ial se>:

Ale Gua:- ;- ; ; su : J;S & - SJ. sasul P9s sus uss-J & Asul 4 :&

s:U Jé usus 4: :& S: 5- usus.Jss le:u JS1 -3) yai 3-ai 's.Je, -as -S

(9ue -se: :-Jis sual - - - -ah : - ) -- s" (esu-Ji: suia 4:

*re & S - U-Je -a: ua 3: 4% lulus - - - - - -ah el,- rasi --

Jú Q J-455 - J° 48,2 j: ) Aju 36 - 4-3) -A-a) --J 3, 443,4: 4-l: , : )

J 3-a: Ja-ji J5 31 J; -Jé & Ji-J-ilua- , -!> s:U -,° 4'N : 3-al J-a°9's 4:

3-Ju J-2 4: 41° 3-a: :-e 3-J : *) : 3-Ju :-a' -1: Al J-a-Jau)

Wallaahu Alamu bish Showaab.

13.1.4 0444. UDHHIYYAH : MENYEMBELIH HEWAN QURBAN DI HALAMAN MASJID

Oleh Muhib Aman Aly

Penyembelihan Hewan Qurban Di Halaman Masjid

Secara hukum syar'i status Halaman yang biasanya berada di depan masjid adalah

sebagai berikut:
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a). Milik Masjid; artinya tanah halaman masjid berasal dari hibah seseorang

atau dari pembelian menggunakan harta milik masjid.

b). Waqaf kepada masjid; artinya tanah halaman masjid berasal dari waqaf

seseorang kepada masjid.

c). Waqaf untuk kemaslahatan muslimin; artinya tanah halaman masjid

berasal dari waqaf seseorang untuk kepentingan umum yang kemudian

dimanfaatkan sebagai halaman masjid.

d). Waqaf majhul. Artinya tanah tersebut berasal dari wakaf akan tetapi

tidak diketahui keperuntukannya, apakah untuk masjid atau untuk

kemaslahatan muslimin.

e). Tidak diketahui asal usulnya; artinya tanah halaman masjid tidak

diketahui statusnya, apakah berasal dari waqaf,milik masjid atau sudah

ada sebelum masjid berdiri.

Hukum penyembelihan hewan kurban di halaman masjid tergantung dari status

tanah halaman masjid tersebut.

Jika status tanah halaman masjid model a dan b, maka hukumnya tidak boleh,

karena penggunaan harta milik masjid harus semata-mata untuk kepentingan

masjid yang bersangkutan, bukan untuk kepentingan perorangan atau umum.

Akan tetapi jika sebelumnya tanah tersebut disewa dengan harga yang pantas,

maka boleh disembelih di tempat tanah tersebut selama tidak mengganggu

kegiatan masjid dan tidak menggunakan fasilitas masjid, seperti jeding masjid,

gayung, sapu dll.

Sedangkan pada tanah masjid model b, pemanfaatannya hanya untuk

keperluan masjid sesuai dengan maksud waqif.

Adapun halaman masjid model c, dapat dipergunakan untuk kepentingan

masjid atau kepentingan umum lainnya, seperti tempat menyembelih kurban

dan lain-lain. Sedangkan halaman masjid model d dan e, pemanfataannya

tergantung dari penggunaan kebiasaan masyarakat dalam memanfaatkannya.

Jika sebelumnya sudah baiasa menyembelih kurban di tanah tersebut, maka

hukumnya diperbolehkan.

13.1.5 0473. UDHHIYYAH : BOLEHKAH QURBAN DENGAN KERBAU

PERTANYAAN :

Ibnu Zainulmutaqin

Para hadirin, apa hukumnya ibadah kurban dengan kerbau? suwun..

JAWABAN :

Mbah Jenggot
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Syafi'iyah memperbolehkan qurban dengan kerbau (liat kitab Hasyiyah Al

Bujairami) begitu pula Hanafiyah (lih. Al Inayah Syarh Hidayah ). yang tidak

memperbolehkan qurban dengan kerbau ulama WAHABY Ibn Al Utasimin liat

kitab Liqa' Babil Maftuh.

Masaji Antoro

BOLEH berqurban dengan kerbau. Referensi:

A- G-1 s-s) res (--> -l es) : J. & S - S - 9 sula) :

suals & J-9 : . . , s;- 9 J-4: a-Jl Sls,:u J- sesi

aw%* 3 : - le & - b:u &-u-lai J&s} Jw Jsa Are}

Ia:- 4-eige Ss - - 4 - ae Jae J (34/22-1.

Para Ulama Fiqh sepakat bahwa kurban tidak diperbolehkan kecuali dengan

binatang ternak yaitu : Unta, Sapi (termasuk kerbau) dan kambing (termasuk

kambing kacang) dengan segala jenisnya mencakup ternak jantan atau betina,

yang dikebiri atau menjadi pejantan.

Dengan demikian kurban tidak diperkenankan memakai selain binatang ternak

seperti sapi alasan (hutan), kijang dan lain-lain berdasarkan firman Allah “Dan

bagi tiap-tiap umat telah Kami syariatkan penyembelihan (kurban), supaya

mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah direzekikan

Allah kepada mereka" (QS. 22:34). Dan tidak diriwayatkan dari nabi

Muhammad shallallaahu 'alaihi Wasallam dan para sahabat berkurban

memakai selain binatang ternak. [Al-Fiqh al-Islaam IV/259].

1 -u: Au Je: 4g: gs S Je 3ia: : 54- 3: Jé.- - : jid 4

asi & Ass : - ; ; : - 3 - 4 5 : 4-3 wi : J: : 34-is:

1) -; -suste . 26- 9 : Aju esei).

(1) 32ul : a-J -3-ulis -,-l Ju-J: -J :u-a-J .

BAQAR (SAPI) adalah kata jinis, berkata Ibn Sidah “Sapi diucapkan untuk

menamai yang jinak maupun yang liar, jantan atau betina, bentuk tunggalnya

BAQARATUN dikatakan dalam kalimatnya terdapat ta karena bentuk tunggal

dari isim jinis, bentuk jamaknya BAQARAATUN. Ulama Fuqaha menyamakan

hukumnya dengan kerbau dan menjadikan keduanya seperti satu jenis.

(Mishbah al-Munir, Lisaan al-‘Arab dan Kamus al-Muhiith). [ Al-Mausuuah al

Fiqhiyyah VIII/158].

* eju ars & & : -> - aju G-1 : A, J: : 21: : ?-S :

jeul: Jual J-: -);

BINATANG TERNAK. Yang dikehendaki dengan binatang ternak adalah unta,

sapi dan kambing (baik domba atau kacang). Kerbau disamakan dengan sapi
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13.2

13.2.1

dalam alQuran tidak disebut karena binatang ini tidak terdapat dilingkuran arab.

[Tafsir as-Sya'raawy /6140]. Wallaahu Alamu Bis Showaab

AQIQAH

Bab ini berisi dokumen tanya jawab dan diskusi tentang hal-hal yang berkaitan dengan

aqiqah.

0047. Aqiqoh Dengan Selain Kambing

PERTANYAAN :

Ahmad Hanafi

MASALAH : Kita tahu aqiqah adalah slh satu sunnah yg sngt di anjurkan Rosululloh

SAW, 1 kambing untk bayi prempuan & 2 kmbng untk by laki2. Berbeda dng kbnyakan

msyarakat di sekitr tmpt tinggl sy, b'hubung undg aqiqahny bnyk, t'kadang yg di potong

1 ekr kerbau/sapi, spy bisa m'cukupi kpd undg.

Pertanyaan:

1.Bolehkah beraqiqah dg selain kambing? (sapi/kerbau bg yg mampu)

2.Bgmana jika sebalikny, b'aqiqah dg ayam/bebek (bg yg tdk mampu) ? Monggo

pencerahannya...

JAWABAN :

-J-e 3):

At-Tajrid li-Nafil Abid - Al Bujairami

ge &ul: ,ij & Js s: Aji sual: sal : - ul: : J-a- 9 si Gu: -J J;-a-3 :4:

3 -, -9 u: -

"Perkataan mushannif" dan bisa memperoleh kesunnahan dengan kambing" yakni

maka tidak hasil (tidak memperoleh pahala kesunnahan, penj) dengan selain yang

demikian seperti selain binatang ternak, sedangkan dhahirnya sesungguhnya dapat di

terima (mencukupi) setiap yang berupa sapi dan Onta untuk 7 (orang) sebagaimana

pernjelasan Imam Ramli tentang korban"

“Mim Ra = Imam Ramli, kalau khilafruju'.

Yupiter Jet

Berakikah dengan sapi, kerbau atau unta juga boleh, aturannya sama seperti halnya
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13.2.2

qurban. jadi satu sapi bisa dijadikan akikah untuk satu orang atau maks 7 orang.

A|Bujairomi.

Raden Mas LeyehLeyeh

Senada dengan yang tabir ust. Yupiter Jet, dengan tambahan keterangan sebagai

berikut:

& Ju 2.4 G- 9 jul - Je à - 3: :- - - -u: sula : , Juai

-al Jual - :J AJu: us U-ue J' -al Je .

(270 - 9 : )

0129. Aqiqoh Bayi Yang Lahir Meninggal

PERTANYAAN :

Nur Hafizah

Assalamualaikum. . . boleh gaya aqiqahkan anak yang dah meninggal dunia dalam

perut? Janin dah hidup dalam perut. . . 6789 bulan. .Tapi ada masalah . . Ga sempat

lahir, mati dalam perutdc. . .

JAWABAN :

Mbah Jenggot

Disunahkan apabila bayi tersebut sudah ada ruhnya. Namun bila belum ada ruhnya,

maka tidak disunahkan. Referensi:

& :, ias 257 : - 4 j-J s, SJ :âl ssual

ia a, : , : . . . . . . . . . . .i : : t 2 : -i - : 1. : ii- lit - , ...

( & 3-4 Sui : -;é & 3: 3: 3i ula ai.J 3° :4 -- ja& Jai AU 23 (J-3

: : - ai-3 - wilaia & 3-d *Jan& di :(*) :: ea:

&: S; l: ; su :: : : wi as:u : -ulis su: : , : - ; us
: : a ... :: . . . . t. . . . . . . . . . 3 z° 2 : 2 . N 9 's. 2 9 2 :, . . . . . 2 ak 1 . : : : 3 & :2. S •

& eux Jé Aés seu:::S : -- : 4: : ->: u ->>> : 4 : Sé :S : :

& : : sal usu iau: Si 3 : :: : 4 : S sal: ; 3: & -u

-a) sisi Ja: Aiu- Aut:: * ->:'.: - 4: 4: ulis : * ->:>:

Taman Pecinta
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Terjamah bebas, anak yg keguguran jika sudah ditiupkan roh, msh disunnahkan di

aqiqahi, jika belum ditiupkan roh, maka tidak di aqiqahi, karena di anggap benda mati,

nanti di akhirat benda mati tidak dibangkitkan lagi dan tidak diambil manfaat dgnnya di

akhirat,karenanya tidak disunnahkan aqiqah, beda dengan yg sudah ditiupi roh, dia

hidup dan akan dibangkitkan pd hari kiamat nanti serta bisa memberi syafaat, jamaah

dari salaf ada yg mengatakan, org yg tidak mengaqiqahi anaknya nanti dia tdk

mendapatkan syafaat dari anaknya..dst. afwan

Sunde Pati

Jé :U & :u- J S -J S-1 &u-J - - - 3-3 -u-l Jé ( - 9: ) 4:

* 3> di -J 4 as;-J GS 4uS : --sel elei -es, 895 sua: V le -- oul

• G- - Jal - J si 5-89 - - - - -e,: J: :u-JJ - 9:

s;-e ex-Ju-J 9 , SM &u wls :Au le rai 5 (lah 3- 514- - 9 J: A - 9.

23 - - 3 Ju: u:ui Je s; -U - & ua - * s: * 4> le -es,

* La Qi : --e &au) gu uui u.ue J: Jus e-U 9- U-ue :-M- 3:u-J J.:

-U &- - - J - - - - - A&M -89 - 9ue - 9 : --

Hawasyi assyarwani juz 9 hal 370

http://www.facebook.com/groups/piSS.ktb|427499490606198/

13.2.3 0131. AQIQAH DENGAN SAPI

PERTANYAAN :

Syamsuddin As

Mau tanya niiiih ............ sepengetahuan ane aqiqoh tersebut menggunakan kambing,

nah ada seorang penceramah di televisi yg memperbolehkan aqiqoh dg menggunakan

sapi untuk tujuh org anak.....bgmn hal itu ....apakh boleh sapi digunakan aqiqah untuk

tujuh Orang anak............ ditunggu jawabanepun

JAWABAN :

Mbah Jenggot

Boleh, karena dalam Masalah ini sama dengan qurban. Referensi:

& A-, -SJ su-l y- : 257 : 2-2 4 j-ji -es es u:u

--. 2 - : --i ia.. . . . .i : : : -i tz z 2 . ° : . 2 : < : : . . • . . . .i

( : : :: St (;u:) : si (: :u: ) : si (*) 29; (3° 3: Si 3-:
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2 . . . . . . . . . . . . . 4: 9 4. . : . . . . . . . . . . 1. i. a: : , ia . . . .i # 2 : si ->

36 es -% u: Jal ( :u: ) 4; ja & ke 3: S; sisi : aji & 34; gu-us:

: : :i 1:1: A alat iz , 12 - 1< : ... : :t : -: . . Al-', 'a' tia : ā. : " ... : - ,

: ; :4 J* - aux &u 5: :u : : , 9- :u:Jé : : : : - Jl

u-za. --- , : . . . . . . . . . . . . . . .i --

al:Jé :u Ja: ; w: S si:-ai 3 : si: , :esas

*,4 -SJ su-l y- 4: 257 : - 4 j-J e: u:u

u:334-3 -3 °3 34.aa3 slas}i; 6:9-3 - :-2SE gas si ( : 4-3) : 03°

5.ad -s: ,: , , ,-39 y: : :u: u: 5* 4 Jasi u: Jadi 3i uju

- S : Us A3 us.u-l 93 : : :-e eues & Jae -: sus Jsi 5:3:19 &:
:

a -4 : 4 sasi : :: :e:3:

Abdullah Afif

Boleh . . . At Thabarani dan Abusysyaikh meriwayatkan dari Anas, Rasulullah

Shallallaahu 'alaihi WaSallam bersabda:

-al: ,ill: J') & Aie Gal° 29& Al J3 -

MAN WUL|DA LAHUU GHULAAMUN FAL YA'UQQA 'ANHU MINAL |B|L| WAL

BAQARI WAL GHANAMI

Barang siapa dilahirkan seorang putera untuknya maka hendaklah beraqiqah untuknya

dengan onta, sapi dan kambing.[Sumber: Tharhuttatsriib fii syarhittaqriib li 'Iraaqi juz

VI halaman 88].

Saya kutipkan keterangan al hafizh al Iraqi dalam kitab THARHUTTATSRIIB Fl

SYARHTTAQRIIB6/88 (Maktabah Syamilah):

( -sis id: : es e-Su usia: :-Su: : 3- :ulis :u ue-2 as ( -u

:-S : : ex sa-sia: : 25 % bies - 3 : -3 id :u J-:

J &: uu-ji Jés :-S jë us-ls & Si jiji S; -; 3: Si jaj &: S :uji Jés

9: Ja: :u es : :: : 4-an: ulasi &: oses u:S : S: ::

9 ou & 3- : Jessiu yai es 9uu: * 3 : : -e-S A :u:

kai us : - jau 34 -is : - 3 : 5 & ud & Jes saan ej &: :ui

:, J 3°3 9üu exa) & J: :u : -is 3:J 3 : 433 -us : Jl : * -:

- 3 -- --S : Su-3 : :-- - - :a s: : :u.

J S: : { sali; idl: J: & & 3: 9: 4 J; & } --3 : AU ke 40 J;-3 Ju Je

-
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13.2.4

Link Asal >>

http://www.facebook.com/groups/piSS.ktb/permalink|458388424183971/?

Comment id=458400947516052&Offset=0&total Comments=21

0175. Apakah Anak Yang Tidak Di-Aqiqahi Tidak Bisa Memberi Syafa'at

Kepada Orang Tuanya

PERTANYAAN :

Jirim Nyantri

Apakah anak yang belum diaqiqoh nanti ketika hari kiamat tdk bisa memberi syafaat

kepada orang tuanya ?

JAWABAN :

Masaji Antoro

Menurut pendapat Imam Ahmad berdasarkan hadits nabi memang demikian:

JuasJ -l: 443 : 4° 3 - 9 Ju :- ->: )-->J(4: 4, 89. J:

*- 3 4 5. Ji J: Aeul: : - Ju:

“Setiap anak digadaikan pada aqiqahnya" (alhadits). Imam Ahmad dan lainnya

menafsiri hadits ini “setiap orang yang tidak mengaqiqahi anaknya tidak bisa memberi

syafaat pada kedua orang tuanya". Imam alkhithaaby menganggapnya Hasan (baik),

dia berkata “Bagi orang yang mengharapkan syafaat anaknya hendaknya

mengadiqahinya meski setelah kematian anaknya". [|'aanah at-Thoolibiin II/128].

• . . . . . . 2 : f - a . 2 '. > : -3 :- 2 49 14 : 2

{ & St. : As- : : -->J {: : ex j:

ges : - ; ; 3: Sisa seu : - : : eusai - - 449 & ke 3: :

Ja: 9: * 34; 3 & : 9 et ae du -> : & 9:useu: * 2

: : -ui - 9 casu - : .

“Setiap anak digadaikan pada aqiqahnya" (alhadits). Imam Ahmad dan lainnya

menafsiri hadits ini “setiap orang yang tidak mengaqiqahi anaknya tidak bisa memberi

syafaat pada kedua orang tuanya". Imam alkhithaaby menganggapnya Hasan (baik),

dia berkata “Bagi orang yang mengharapkan syafaat anaknya hendaknya

mengaqiqahinya meski setelah kematian anaknya". Dikatakan tidak mendapatkan

syafaat akan gadaiannya karena umumnya orang yang menggadaikan memang

tercegah memanfaatkan barang yang tergadaikan,. Disamakan orang yang tidak mau

beraqiqah dengan barang yang digadaikan dalam kesamaan saling tidak dapat
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mengambil manfaat atas barang yang masih dalam gadaian. Hasiyah alBujairomy

'ala al-Khootib VI/134 ].

Kalimat :

* 34; 3.

"Orang yang tidak mau beraqiqah" pengertiannya sementara ia mampu dengan

didukung oleh Firman allah “LAA YUKALLIFU ALLAAHU ILLAA WUSAHAA" dan

keterangan dibawah ini:

- - 64 - 3° 3* 0 - & Ji J} &L - 4 ->M J9 l° -3: S3...

Aqiqah tidak menjadi hilang (kesunahannya) bagi seorang wali yang mampu

menjalaninya hingga anak dalam masa baligh (dewasa), bila anak telah menjadi

dewasa disunahkan bagi ia untuk mengaqiqahi dirinya sendiri untuk menyusul apa

yang hilang pada dirinya. [MughnialMuhtaaj V/293]. Wallaahu a'lamu bis showaab.

0188. Daging Aqiqah Untuk Prasmanan dan Jangka Waktu Disunnahkan

Aqiqah

PERTANYAAN :

Sami Khan Mencari Guru

Salam. benarga daging akikah ga boleh utk bikin acara prasmanan? makasih.

Oya kang.di Jakarta kan biasanya klu pake prasmanan gitu, nanti tetamu datang

bawain amplop..sebagai hadiah pada yg acara, cuma amplop ini semacam keharusan,

nah...kata tetangga ngarepin duit amplop dgn daging akikah ini yg ga boleh..ditanya si

ga pake kitab, dalilnya pake perasaan. jadi kata mereka seperti rumah makan saja,

pake dihargain dengan amplop.hmm

JAWABAN :

Masaji Antoro

Boleh, namun yang lebih baik memang dikirim / dihantarkan pada fakir miskin dalam

bentuk sudah di masak dagingnya. Keterangan diambil dari :

Jl 4 : - 3-as sae -& S: :-as as 1 Jl &es & * 3 & 2, 4: 4-ji - -->

...u: 3-a) gas &J. •-4:14 J- -- s!,ääM..
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Disunahkan bagi orang yang wajib menafkahi anaknya untuk menyembelih aqiqah

mulai masa kelahiran hingga dewasa/baligh, aqiqah seperti halnya udhiyyah/qurban,

jangan dipecah tulangnya, mensedahkannya dalam bentuk dimasak dan diantarkan

pada orang-orang fakir lebih disukai ketimbang mengundang mereka atau

memberikannya dalam bentuk mentah. [Fath al-Mu'in II/336].

- Jal & Jsus - - - - - - S3 & 3-a: é- JS3 u-als -U :

- S3 e as -5:Juli -e 3: 44 ru se4 -J: elve :Juli ue :3 r: : --es.

->> - J 23-ai : * - J S auaw -se: S: : Se4 y:uu-Ji: :ul Jés

usi :u sa, ul 23 - suasi 4.9- S;u:* -& S: ujuael J-a: ei- J S

2) Ssu -- su :-J Ges exa e euss. Juu -JW :-Jé( :

HUKUM DAGING AQ|QAH

Hukumnya seperti halnya daging qurban boleh dimakan dagingnya (bila tidak berupa

aqiqah wajib/nadzar) dan disedekahkan sebagiannya, jangan ada yang dijual,

disunahkan memasak dagingnya dimakan sekeluarga dan lainnya dalam rumah.

Menurut kalangan Malikiyyah makruh hukumnya menjadikan aqiqah sebagai bentuk

walimah dengan mengundang orang menikmatinya namun menurut kalangan ini boleh

memecah tulang-tulang binatang aqiqah tapi tidak disunahkan. Menurut kalangan

Syafi'iyyah dan Hanabilah boleh dijadikan walimah karena tidak terdapat dali

pelarangan tentangnya hanya saja hukumnya Khilaaf Aula (menyalahi keutaman) tapi

tulang hewan aqiqahnya jangan dipecah sebagai bentuk penghapan baik atas

keselamatan anggauta tubuh anak yang dilahirkan berdasarkan riwayat dari 'Aisyah ra

“Yang sunah untuk anak laki-laki dua ekor kambing yang sama sedang anak

perempuan seekor kambing dengan di masak per anggauta badan". Fiqh al-Islaam

wa Adillatuhu IV/287 ]. Wallahu Alamu bis Showaab.

AMPLOP yang dibawa oleh tamu-tamu tersebut tidak mengurangi pahala orang yang

mengadakan acara aqiqah tadi menurut Al-Ghozali kecuali bila niat awal mengadakan

aqiqah tersebut memang bertujuan mencari amplop maka pahalanya bisa berkurang.

uju leg - 3 : Aji Jus isu-is ag - - - - - 3: ji -u: : es

-l: S : - age & Jés uai -1; 9: asuri usu-i 3ls &l: is: -eu si : 4 -1; 9:

4, su : : evu : : Aix-e J- & }: :u- 29 ia }.

Az-Zawaajir'an latiraaf al-Kabaair I/108

C 2013 www.piss-ktb.com



1034 PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB

13.3 0196. PENYEMBELIHAN DENGAN MESIN ALAT POTONG

Oleh Masaji Antoro

URAIAN LEBIH LANJUT TENTANG PENYEMBELIHAN HEWAN DENGAN MESIN

ALAT POTONG

Hukum binatang yang disembelih dengan mesin ALAT POTONG halal bila memenuhi

ketentuan :

• Penyembelihnya seorang muslim

• Mesin Alat potongnya memenuhi ketentuan syar'iy

Jadu -J : - -a si-a: :U k:

J : 4ue) , Ca- Jl: -) 3 4 : Ua- Jls ( - -a: ) 43°

:U -a: &B -J -3 e : -- Je Jadi : -a si Jadu -J : -)-a: 2, Ji:

Dan disyaratkan dalam penyembelihan adanya kesengajaan untuk benar-benar akan

melakukan penyembelihan terhadap hewan yang dimaksud dan jenisnya// Jika ini

sudah dilakukan berarti sudah cukup walaupun perkiraan dan jenisnya tidak akurat.

(Yang dimaksud adanya kesengajaan'... adalah benar-benar ada kehendak yang

tinggi untuk melakukan sesuatu terhadap satu jenis binatang walaupun ia tidak

sengaja untuk menyembelih. [Syarh al-MinhaajV/234, Hasyiyah Bujairomi IV/286].

>> -a° -- 2-5 si 4-5 - - - - si 32-J JJ : -- le:JS : 2, 3

- - asis - 4 - : ?-4 + v - - - - -ae S -ae: -53 Jave);

aua-l 2u u& G-Ji: ,ial:

->u-S 4-3 e S ee 3 , ; ; u : :& Aji Sei : ulae Sl J#

Disyaratkan pada alat pemotongannya harus dalam keadaan tajam sehingga dapat

melukai seperti pisau dan besi, bamboo, batu, peluru emas dan perak kecuali terbuat

dari gigi dan kuku, hal ini sesuai dengan hadits riwayat Bukhari Muslim "Apapun yang

dapat mengalirkan darah (binatang sembelihan) yang bukan terbuat dari gigi dan kuku

Serta disebutkan ketika disembelih nama Allah Ta'aala, maka makanlah". Disamakan

dengan gigi dan kuku semua jenis tulang. (yang dimaksud semua jenis tulang') sudah

cukup menjadi alat penyembelihan selain yang berupa tulang dan gigi meskipun itu

berbentuk rambut... [Syarh al-MinhaajV/241, Hasyiyah jamal 'ala al-manhajX/353 ].

Wallaahu Alamu Bis Showaab.

C 2013 www.piss-ktb.com



BAB

XIV

HEWAN

 



1036 PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB
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14.1

HEWAN

Bab ini berisi dokumen tanya jawab dan diskusi tentang hal-hal yang berkaitan dengan

hewan.

0221. MEMBUNUH ULAR DAN SEMUT (SERANGGA DAN REPTIL)

PERTANYAAN :

She'Jasmine Ayda Az-zahra

Apakah membunuh ular dan semutitu berdosa ?

JAWABAN :

Masaji Antoro

Dalam al-Mausuu'ah al-Fiqhiyyah 17/283 dijelaskan :

e-j & :: ? -

4 J: * - : Ju Ju : - & si, a aset- -Jaeu :

J: : - : 4 - 4 J: : *J:: : as - : 4 -

1) :a).

: 2u : (2): -15 -- Jes .

3 - : 0 - 4 J-3 : ; Je vie4 ge, ru 3 es, ul : J-4; J.J.J :

3) 3, all . Asadis : ii-l u: ; -1,4 & & J:).

21 : : , : ... : 4 sa: kt, -1, : A. 24:i, :z: -

Alié j:: Ajoe 4 :o'N Ju- J” J.: sugis) J:-13 -

So: y 3: 3i 3: J: J: :ue 3: S3 4 :Sooy eae Aie 3:3 4 lé: Je 3,45 3:

Jai sisaji.

(1) 411 /4) se-Jl ( :yea, SJ 420/7) :u-Ji ->i :ual J: , : : -->

Ja.U 4: 4-23 ( :ual ->,wJ 3,12 2

(2) 369 / 3 :J ->S
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(3) e e,e ieri - 419 - 418 /5) e lº si erºi " -ball - e, Jas e se " : ---

3-1 e -373 / 3 ) " e di el-S " è - il cui cºl su l ºrº ( eteº ) ,

ºssi e Jº la sera sui 353 e, di Jº 3, 9 suiti di essº,

J- A sºttº i -i -si - e º g - sa º se iº gli si è

e, lº

e si iSi ge! e, di i suºi º; .

A- J, a º se- - -,iºe º se si s e J; º

1) giri e si esi, il gºl, sei ed es-sº- si lei e io

3; 5; 3, 33, esº, i 4 gºl;

3 : N. i: 3 : : sa º . . . . . . . ai

ºs S, º 3-4 Se a iº a º

a

? o a 2es 4 1 a º 1 º o i 2 a º 2 e ai - -

di se ste, il Sºl; e su dis e Ss &i - sa S e lieº

3º - a º geº e si esal: Jºl: gelº JºJº sa eº

i s
ss a .

sa! i,e 3 si S! é -o Su as; 3,-ocº L e ºliº 3, è

: . . i 4 it. 2, si ... - 2 - 4 A o o i . è 1 , i 2 %

uºgº sºlº a l ooº , e, di e sºo Sºº e os º J5 Jº - e gol alued -sº;

gi, gli id: disgs;i e, di Jº sºe - e-º sei le

esº,

(1) 7 / –º erº 3- ---

x a

º 3, $ 3, º iº già lº assis e al -e, il

1) Jai as; is gº º è as si eS JºJº sº e sa si

(1) e 456 - 455 / 2 gºal sigillº . 196/2 sua sºla - 66 / 2 giu-Jº ei

eus) 439 / 2 euil suss al-J sa a e 344 - 343 / 3 zu-J ag . 273 / 5 J-l

2 / 235
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(2) / المائدة 95سورة

JENIS BINATANG KECIL BUMI YANG MAKRUH DIBUNUH

Syariat agama melarang membunuh sebagian jenis binatang seperti katak

berdasarkan riwayat dari Abdur Rohman Bin Utsman “Seorang tabib menjelaskan

obat di sisi Rosulullah shallallaahu ‘alaihi wa sallam, kemudian ia menyebut katak,

Rosulullah kemudian melarang membunuh katak” (HR an-Nasaai VII/420, Hakim

IV/411 dishahihkan oleh adz-Dzahabi)

Bahkan pengarang kitab ‘Adaab asy-syar’iyyah’ cendurung memilih hokum haram

(Adaab asy-syar’iyyah III/369)

Makruh hukumnya membunuh semut dan lebah berdasarkan hadits riwayat Ibnu

‘Abbas ra “Rosulullah shallallaahu ‘alaihi wa sallam melarang membunuh empat

binatang, semut, lebah, burung hudhud dan burung shurrod” (HR. Abu Daud V418

419)

Para Ulama Fiqih membatasi pelarangan hukum membunuh binatang semut

diatas terhadap semut yang menyakiti, mereka menyatakan dalam kondisi

semacam ini semut boleh dibunuh.

Sedangkan kalangan madzhab malikiyyah merinci bolehnya membunuh semut

dengan dua ketentuan yaitu saat ia menyakiti dan tidak mampu dihindari, mereka

memakruhkan membunuhnya bila masih mampu dihindari dan mengharamkan

membunuhnya saat semutnya tidak menyakiti baik menyakiti pada tubuh atau

harta.

Kalangan hanafiyyah dan malikiyyah memperbolehkan membunuh binatang

serangga hanya saja menurut kalangan malikiyyah diperbolehkan membunuh

serangga yang menyakiti bila tujuan saat membunuhnya untuk menolak

penganiayaannya bukan sekedar main-main bila sekedar main-main maka haram

membunuhnya bahkan hingga pembunuhan terhadap lima binatang ‘fawaasiq’

yang diperkenankan dibunuh ditanah haram ataupun tanah halal.

Kalangan Syafi’iyyah membagi binatang serangga menjadi tiga bagian :

• Binatang yang perangainya memang menyakiti, maka sunah membunuhnya

seperti binatang ‘fawaasiq’ yang lima berdasarkan hadits riwayat ‘Aisyah ra

“Rosulullah shallallaahu ‘alaihi wa sallam memerintahkan membunuh binatang

‘fawaasiq’ yang lima ditanah haram yaitu : Burung rajawali, burung gagak, tikus,

kalajengking dan anjing buas”.Disamakan hukumnya , nyamuk, kutu, kumbang

besar dan setiap binatang yang menyakiti.

• Binatang yang bermanfaat tapi membahayakan maka membunuhnya tidak sunah
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dan tidak makruh.

• Binatang yang tidak tampak manfaat dan bahayanya seperti kumbang besar dan

kepiting hitam maka makruh membunuhnya.

Menurut kalangan Syafiiyyah haram hukumnya membunuh semut ‘sulamany’,

lebah dan katak, sedang selain semut ‘sulamany’ boleh dibunuh dengan cara tidak

membakarnya, namun bila membakar adalah jalan satu-satunya hukumnya juga

boleh.

Kalangan hanabilah menilai membunuh serangga yang perangainya memang

menyakiti seperti ular, kalajengking, kumbang besar, kutu dan nyamuk hukumnya

suanah meski saat dibunuh tidak sedang menyakiti. (Tabyiin alHaqaaiq II/66,

Badaa-I’ as-shonaa-I’ II/196, alFawaakih ad-Dawaany II/455, Hasyiyah aljamal

V/273, Nihaayah alMuhtaaj III/343, Kasyf alqanaa’ II/439, dan al-Iqna’ II/235.

Wallahu A’lamu bis Showaab.

CATATAN :

Reptil (binatang melata) adalah sebuah kelompok hewan vertebrata yang

berdarah dingin dan memiliki sisik yang menutupi tubuhnya. Reptilia adalah

tetrapoda (hewan dengan empat tungkai) dan menelurkan telur yang embrionya

diselubungi oleh membran amniotik. Sekarang ini mereka menghidupi setiap

benua kecuali Antartika, dan saat ini mereka dikelompokkan sebagai:

o Ordo Crocodilia (buaya, garhial, caiman, dan alligator): 23 spesies

· Ordo Sphenodontia (tuatara Selandia Baru): 2 spesies

· Ordo Squamata (kadal, ular dan amphisbaenia ("worm-lizards")): sekitar

7.900 spesies

· Ordo Testudinata (kura-kura, penyu, dan terrapin): sekitar 300 spesies

Mayoritas reptil adalah ovipar (bertelur) meski beberapa spesies Squamata

bersifat vivipar (melahirkan). Reptil vivipar memberi makan janin mereka

menggunakan sejenis plasenta yang mirip dengan mamalia.

Ukuran reptil bervariasi, dari yang berukuran hingga 1,6 cm (tokek kecil,

Sphaerodactylus ariasae) hingga berukuran 6 m dan mencapai berat 1 ton

(buaya air asin, Crocodylus porosus). Cabang ilmu pengetahuan alam yang

mempelajari reptil adalah herpetologi.

Serangga (disebut pula Insecta, dibaca "insekta") adalah kelompok utama dari

hewan beruas (Arthropoda) yang bertungkai enam (tiga pasang); karena itulah

mereka disebut pula Hexapoda (dari bahasa Yunani yang berarti "berkaki
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enam").

Kajian mengenai peri kehidupan serangga disebut entomologi[1] Serangga

termasuk dalam kelas insekta (subfilum Uniramia) yang dibagi lagi menjadi 29

ordo, antara lain Diptera (misalnya lalat), Coleoptera (misalnya kumbang),

Hymenoptera (misalnya semut, lebah, dan tabuhan), dan Lepidoptera

(misalnya kupu-kupu dan ngengat). Kelompok Apterigota terdiri dari 4 ordo

karena semua serangga dewasanya tidak memiliki sayap, dan 25 ordo lainnya

termasuk dalam kelompok Pterigota karena memiliki sayap. Serangga

merupakan hewan beruas dengan tingkat adaptasi yang sangat tinggi. Ukuran

serangga relatif kecil dan pertama kali sukses berkolonisasi di bumi.

0293. Anjing menurut al-Auzaa'iy dan Imam Malik

PERTANYAAN :

Thayfoer Isa

Apa di Al-Majmu ada fatwa Imam An Nawawi yang cenderung sama dengan Imam

Malik perihal babi itu suci ?

JAWABAN :

Masaji Antoro

Memang, ada pendapat yang sama dengan pendapat Imam Malik yaitu pendapat

Imam al-Auzaa'i.

l-ai su') J-> --> Su 4 s3-23: 4,: Alsi J- J: Aé J: e.U. awal J- S Jej:'): Ju Jús

Berkata Imam Malik dan al-Auzaa'i tidak menjadi najis makanan yang dijilat anjing,

bahkan hukum memakannya, meminumnya dan memakainya untuk wudhu adalah

halal, kewajiban membasuh tempat tersebut hanyalah mengikuti perintah (bukan

karena najisnya). [alMajmuu Ill280 ].

5° -- le Jes-aes , , , 4 Jl - - 4% -S & Su- - 49 - :J vi:

u. J83 - c. 33'- 4% - us- sius. J: 2 ul: Jsi :Ju - -KM 96

Sedang mengenai masalah babi itu dihukumi najis karena ia lebih jelek keadaannya

ketimbang anjing karena disunahkan membunuhnya meski tidak menimbulkan bahaya

dan telah di-nash tentang haramnya, maka bila anjing najis niscaya babi pun lebih

utama untuk menerima hukum najis, sedang peranakan yang keluar dari salah satu

keduanya juga dihukumi najis karena ia tercipta dari hewan najis maka sama

hukumnya sama dengan induknya.[ al-Majmuu II/568].
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Je - al- v -S : ,el Je :-J : ,: si us : - jau - Js : Blu SuJ

:\,}

Kalangan Malikiyyah berpendapat setiap binatang yang hidup suci keadaanya

walaupun anjing ataupun babi.Dan selaras dengan pendapat mereka adalah pendapat

kalangan Hanafiyyah yang menyatakan sucinya keadaan anjing menurut pendapat

yang paling kuat dikalangan mereka ini. [Al-Fiqh ‘alaa Madzaahib al-Arba'ah Il13].

Mengenai perbedaan hukum najis dan tidaknya anjing dikalangan madzaahib al

arba'ah monggo kembali pada diskusi sebelumnya:

http://www.facebook.com/groups/piss.ktb/?view=permalink&id=237045092984973

Wallaahu Alamu Bis Showaab.

Black List

Innamaa_istadalla bi al-qiaas,laa bi qoulihi ta'alaa "WA LAHCMuL_AL-KHINZIR"...

li_annahu laisa nasshon...< al-IQNA>. Wa lidzalika qoola b'adluhum "Laisa lanaa

daliilun waadli'un 'alaa najaasatihi.

Masaji Antoro

Ya demikian adanya . Karenanya kalangan Syafi'iyyah menghukumi najisnya babi

dari dalil qiyas.

I-,- le Jes-ae , : , 4 J1 - - 49 -S Su- - 49 - Aji-J vi:

4. Jus - - 33'- 49 - usu-i si us. J; v ul: Jsi A;-Jé u- -S Je sel

* [ - 3 4 : J; sas :J -- le sula) :- &-9 -us : -J & Ja. Ia -J

* 4> S3 : 4 :- LS -A-a-l 4 :- v ul u-abu Aji-J ,ek uju --4 & &-S

Aiu- :J -- Je :el J.J. ul J-J:

ALMAJMUU ||/568

14.3 0441. Hukum Membakar Hewan

yulu :1:9u 4-2.J ); la! Ji

- - - - -

4: (24: : N J* Je 89-Jl: 59.all: co-3 4 - :

* e-- -ul-'s a ua alue ési - -:Jal,-S - - 4 :

* g|Je, - S - - 4 A, a si-ul:- 4 J: Jsu & : -- * 4 Je, Jl.
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* Juu G,- sal 4 J: :- ua J;-l Je,- 4 - as:Jesuaius

J- 4 e-J: :

4: exe -- 3-23 ul: , -4-0 ue suis: ulu -3:4.J : isu s.a.: -ul>J 3,- 3> u: : Ssi

:- - su - : sls ui - alas 39 : :u 9- - 4, 30- 1 & -

* 4 : - G -- -- (5011)- sis) ( - : :

Je, -! J-a: J- 44 sual ulu G,- usul : :u :

-al Jal : - 4 J. Ju 43,- 3> S 24 ti: : , e-a-s le 3,- J+- 23-- A2Ae & 9 : Ssi.

* U - aul J-S es-l.

9: 4 : : -- jau - - - 4 - 4 J- & : Jé - 3° 4 : 9 ->A * sa, .

s: : aus be; a.l: sas: 9 Ju: - le & - : *3: -- : -se: ::

JG (2676) >> s, b, 3 : S. du - 3 : 5 & Jé& us “sa 3-9 Jus aus;- : J::

297/J:Jual Jeu, A. " --e 2u-g" :Jl.

30 - - 4 - Ju : - - - - - - 4 - 4 J- 9 - 4 : - ;-9 --

sis (15727)- 4 : S, yau - S ::es: 8 Jus gau -, -e Gauss,-eux isi

1536) a sil; (2674) 3:13).

yu -es-6 × 9× 4, 8, Jak- - - 4 - 4 J- - J & -, ×, +, -, ->

se d's A - 9 - - - - - - e-A ga G- : -ša ; Ju J - 44 963 -

ue al- - 4 - - G --> -J- (2461) 2,4: (28877) : - 9 ols, uss* - :

J -J-l 20,4 J:u lain: JA *L°3 Ju-4e A&s usus - 9 &e: ->; J-lis lain: ā-s; :

useue) & ->} & - Jas lai, J: * 3> Ja: “S yuu : é;- - Jé aula.

4: : &i J: Jilu 3's J9-al J° Asé Al° :4ju. Je Jua 3l Jail: 3} J3l: NA u-J: * & ; &i 4-3;U Jr. :-e-G

32/273) ssu a.l.ie 4, 3,- : ,, se- J- as J. Jau S1 ), es& 9 - 96-).

Je, Ju: 9: 4 Je, Jusu ul: : , le Ju > - & : - -a: A : 3: 9 : :

slu La Jesuai 4-u.J 3,al 9 A, si uju 4: 3> u: *J ti,al le - 4. GS- S e- a:J.

g-lui: a-gas) -- ia ke era 3-9. Gay & A-, al- - 4 : -4 ce, as- -a:

e eus 3: -- -S u-> -se * (32.5-l)( - 0-0

* u, eu :- - - 3 : J; ) Jé - - 4 - 4 J- 9 - 4 : : es, u

As- JG (5802) -- (3249) s,- (sa-b u. 9: 414 -se ut 3,-G : , : - 9 : *

Blue, u , e, 914 - 4 sa; 9:- 3,- 35 ° -- 4 J- : - 4 - - 9

* - Las (6/515) syu : A. "J. Su-u -- u:Ji Qu-l Je 3): 31 - S3 4°, ue, -u

ses." - - - 34-3" u-l 52u; J: 3;-9 S: J: J-e - ale : - º9-M: 59-al

(14/196) Jsi : Jal 4,5 - J -> ue, - 43 ul° - - -->J La 4 : J3 &J si, gas

14/176) >;.J ese(7/702) :u.J 56, (15/196) syu' 5.ue (6/515) syu 2: (14/196) - - - JSS)
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9 - & sisa J: 26-63 J: sas ses su 9 JJ 64-b u: SD 4: : - 4 - ak, Jé

13/169) -: A. "..sual ue 4 Ju).

-, S1 )ulu -Ja. S) -->J J : -A-J 9. JS yuu -->J ;u-9 -->,'s G.J.: J-il J: •,: |J: " J:- Ju:

Aä- A. " Ai:-3 u-,- yu : le: J' oS • ulu U3 3,- ): •+: ,a-a: J u. AA3 :Jru J'3 Ja;- Jé & yu)

3/463) ->J).

e,- S 33: juju : J- J: 2 e B-a uu-J: :Jul ai

3 - S3 -: S Qu 2,8 - - 3: (-as- -se:, J: 3,- :) - 4 - 2,4 Jé

Bulu --- - J SJ-e-3 °, - - - - - 4 J-4 : 9: si4} + J-S 98 - 4:

* - J-a- 9° 2-as usus u-- su-Ju-J-ls &ju J- ul: Jal as - J-a- 9: ;u asas:

Bulu 3 J: : : le A - 9° 4 : 3' - 0,- 8; - 9 Juu 3 el 3: : e Ai. Us

4/758) euJu-J -,3i Je *-al : -J A.).

-:& Gu)-- :- G-et-is J-i): (j:) : : e &) J-4 - :u sel, Jes

> 4 -3 e luas: 9: 3 : 2, Lu -3° 4 - Sl - : 4 - 3:

4: J-S &:: :u: Jsi : at: é; ia; us : Ju: ; 9:J 3;-9 :- -

J,4 : 2 : : - )u : : & 48; - Siss: : - ; ... . . sas : - S::

2/656) -Jual Au5 s3-) ial- (2/566) As: Ju-y : -).

s: Ji u, J: es é;- : Ja) : : (è: J-s) : , -!u 4 - - - Je

a. :u : is:9. 5: ; Sl; 3: 3-9ué gu-, Gles- G - ::

* Sea: : 4-3, & J-3 : 30-5: A & : - Jé : - 4 - ayu- Jé,

s: J- - 3; Si-sud as: -- :: ex 3: 4 - : ,: Sirles :

2|45) -us ase a. lagi. 4; -- ia: J; -ue: : -ue --s:2).

3 - - 4 + 2, 3,- - - - 4 - - - - - - 4 - - 4 Ju

3/297) :u Ja a. -us;- 9 asas :U; 3,- 3> : “s ;u :;- suas 3,-).

- 18, es J. , u --- -- : Jé 4 : -- 9 : u: 3: - -

l-seu-l: , : --e :- : - G ->e Jé u: Jé Bla - - 4 - 4 J- Jus - -

- ab, ( a: ::4 aés ase) - - 4 - 4 J- Jus - - - - - -u:

(3650) : 4 - : J° 54.* J' &--> , as (10157) :) J Lalls (2886) Ju-Jls (5004) Ja: :

4. &- J: 23-- .

4: -se: & : ; Je - - 4 - 4 J- & 4 : : , u: 3; J--

: Jus -- si-e J, : Jus - 8 - usia 34 -usu : : JG : 4 : -

*- Jé eus u: : , : Ju: *J: & -iau : j:J#9 : J:

-al : Jal : :es Ju - 9 : - J 4 : J: :u : 0,4 : Jus & sis:

-sis, su : :esui. s. 4: 4: 4 Su u: u: 9 -S: - xis ese 54 -usu

(4509).
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14.4

3017) s,- . Js - 9 °, ->S ul° 5'- 3° Ju 2>S 3,-! 3: J. va, 4-al Jaz -> J.)

ge buyu-t 4-lue &W : -se * 4> -ue & & 2, 3, b, 3, 4 bu, es 3,- - 4 re, ue 9

-- : & Jé - - 4 - 4 J- 9 : - - - - 3 Ju: - 9 u: * Qu : -->

& e Ju - 9 Jé ue u: * 4 J4 - - - 4 - 4 J- Jé, 4A-J>: ; 4

4044) :u-ji (2556) - &_-ue).

e : - ) -su9 & 4 98 eus 4: 4 ksu : --> s, 3 - Jé J-4 - : & Je

- - - - - 4 - - -- - 3’, e: -se:9-, -, -, - : si4 &

s, r-e A - - 4 -as 5-l SI-S : - - 4 Ja: , -4 A & Ju S:- 963 - 4 : Je

Jl° 4' - 3,- : -& Qu :- 9 - - 4 - 4 J-, -is - 4 :- 9

9 - Rela" u4 - G - - - - - -3 ° : - - - - - - 9 - 4 u9 & 4

(2/605).

J :-J 96:1-ula --> -l° 9' - u:: 3,- -- - - - - as- Jé

4,- 3: ;a uju saa sess (6/257) su : A. wa: 4, J. Jes e 9-b u2uas 96 siuli J

& :- ai-s air & ru -->, JJ sel u-- - - -S A. J. & 2, JJ Ji Qu a' sa

:JA -ui 3,äu Je,- rue el,SJ 33-3 e A u--,- J- 432 e rai -ai.J La Sue, ua,a

-&l°.

41:1:2:: , : -: -4 se -- - : 3-4 : - ; --bl

•u : Ursu 9-> s, u, wa, su I30s:l A3 :: -se: :a & :ueius - 4:

ru-S - & PA-M, Je, &

- - 4 es-- - - 4 - -- - 4-3.

Sumber: http://www.nokhbah.net/Vb/showthread.php?p=3540

0452. HUKUM MEMBUNUH NYAMUK DENGAN RAKET SETRUM

PERTANYAAN :

Fiq Khachu Jumfunk

Assalamu alaikum. Para asatid wa asatidah saya mao ikut bertanya. Pernah denger

di pengajian dulu bahwa tidak boleh membakar hewan hidup2, namu hadistnya lupa2

tidak ingat. Nah skrg ada alat raket nyamuk yg bisa di cas,apakah membunuh nyamuk

dngan raket strum sama dngan membakar,dan bagai mana hukumnyawassalamu

alaikum Warohmatullahi WabarokaaatuhlJawaban :

JAWABAN :

Gofarona Subhan
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Hukumnya aantara makruh dan haram,ini copas dari ebook Bahtsul Masail, ma'af

panjang. Bagaimana Hukum Raket Elekrik Pengusir Nyamuk ?

Deskripsi : Tidaklah sesuatu yang baru jika kemajuan pengetahuan yang sarat akan

teknologinya, telah banyak mewarnai dimensi kehidupan manusia, Contohlah alat yang

banyak beredar dewasa ini, berupa raket elektrik yang difungsikan sebagai alat

pengusir atau bahkan pemusnah nyamuk. Dibalik fungsi praktis dan efektifnya

ternyata alat ini menyimpan segudang permasalahan yang menuntut kita untuk

memeja bahtsukan.

Pertanyaan : Bagaimana tinjauan fiqh tentang fungsi dasar raket elektrik di atas ?

Dalam konsep pencegahan dan pemusnahan hewan tertentu (seperti nyamuk .red),

adakah barometer dan batasannya ?

Jawaban : Makruh karena menyetrum adalah termasuk penyiksaan

Catatan : Kalau banyak nyamuk dan tidak bisa diusir dengan obat nyamuk biasa maka

hukum menggunakan raket elektrik adalah boleh, dan kalau baterainya lemah (tidak

langsung membunuh) maka haram. (maraji')

Ada , yaitu konsep dari hadits Nabi "fa ahsinuu al-qotlah" , dengan tidak adanya

tadzib (penyiksaan). (maraji')

Maraji' Jawaban 1 :

4 J- G - - 9u Je - G -- GeJ : se - J: 9-9 - 4 9) Je

4-3 : * 4,4 ssu-i-J: :-U 3-0 - 31 u: ;-e)

luas us - - - - Jal su & J: Js ru u: ;-6- - 4 - 4:

•le 4, 89-9 Aesi - -au-S : --

Jl,-!

* 3,-) •i seid Jaa -bue & 4-3. seid Ju-l ui 3,- -a ia 3,-)-1 : -à,-)

:ua -3 °u5) : :S : -S : uai , , dui - wit si , uku : U -ws)

:2 - as : -) --. 3,-) , sei sas sus) : -l: 4-si 3,:-90a-e Pulu ule 3,-90

>l, J. 32ul -> -al: -) --> - as AM - 3,-) : 34 ),-U :J Ja:

&l;-} - 34 , e-le.
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(& J. A. J- uji 3-U 43°3 J3 : -J J S 31 - 3 -eua si (sal 31 J:

J: 433 & - 3-l: a-, -,- - J ua a > -yu AA --alu GAM

Ali' Qu-l; 4: Ju-l :u. S A : 3 el 3: 3l ,a 4: Ju-9 J : a- 9 Jalu -->

J: : J: 3-l --Ju 4-2 ->S'J: 2: Je-l eus, se-i: wºl si-l 3, al Jé- bu

Je Iyu - Sl ulu - N 1 -- - & uju --AA-, -el-As G.A. J.:

3: a-, -,- u , : , : uju u: 3,- 3: : --e Ju luas :u : Ja;

-,- J- 3 : 4: ;u 4,49 &ad si asalu ul : 4 : -: Jé - w

al jur :S sal-u :SU 3l-us I us; si J- asi lu u: ul Jus - sà; Je,S.

J*r

120 el A, l

* -, -l 3,- - -al, Jé al;4 - 3,- sula) : 2,5 J:

* esai Pu-l Jés - as yu u-l : ; -- Jes ulu esa, 3,- sl-,4 -:

AJ e> ‘N .

259 el E-,-J : l

(* 23-3 se) (4 Ju-J :/J- ->>, J: 2,-al: -44; u-Ji; Al-M -3-0 & &, J: , :

-,- J-S :- ; 4: ,- -,-l 9: siu Jisa gu-l : J- Je

* 4> - J 3: Uu -J :-al J-Mui Ara: J.J.: ; us) &exJ Jaa * 4>>>:

ge s;-l - s>s-l Jais - al 4: 5- ssis es. J-> : ei 2, 3l° 33 & 3,-)

Al 5-43,- S! &- J -->J s33.J : 31 Aji - - 4-.

100_2-2: ljé, Su-l l

( Jiss, -5 "-an -- , , , , S:u os sl;- ulu ( Jl:-J 3,-) & ( :

>s- 9 Ju "wasiae was- 9 4 : 4 - 8 yu 9b uu u9°, wx b:,- d J-, si,

J4 J- Jus - ul: : * 3,- 9 Jus aus,- - 4,6 si J- *J- 9 - S4.

& sas : ->;) : Jè ue ( : : : , ) & 3,-) ( : 3l S1 ) ila al;- 3° 4, S1 )ulu

>uju --le-Jé Ji Jl-, -es, us Urs si , e : si S:u es sl;- 3>>} Je AS

Al uai si u2, usseau --Jé.
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Maraji Jawaban 2:

259 Je – 4 gr ) A->J )

33399 La*Je gJe egër.!!* Jºil Akë Coww qsi *** .

74 Le ) 3***) · 1… - * )

(Ajsi Sais (919-Ju - daj si u…J.) 3. Jl Jewe 3 (9.

130 - 2 -2 z ] 3.*, su… ]

(A!si u lejë 9-i se «ve! 39. ai: Svay *a* ve .…Ju (v.2,ë J9-J sesi!) vë-GJ »«j se saj

» Sa Jgës 2,3 <3, ** u** d * Lis Jaë se: 93,5 osb valë ajº!,- el-> si 92 9. ai vuri ,e vë;

& U9-9 9 Le Jºës, i ci… J Jjë vejë zy 3 u... - * *Jù ù »»» S Jeu -A S 3.*

9-y ;-) ww .- «i» - e sa- -, -j o Jë - us & Jy-ou yë y-y G-bºy

g2g di Ae bull e4-Ji se, e gas Jë AUS & vejë 09-J sedi -99 A mes s& ,ia 9,në!

3,544 lv oi bile » e «l, si 3,5455 Â eli S ....Ji 4.** *** A .

259 Je ] 3.*, ~J) A ]

(si 99'99: 333 (e du - J zgj J.- -98,…Jº 3, a/b ... g's al-J19 Al-J -"9wl 3* sy J* * *

«,~J AJ A JeSi S' »«J) Ae ujë ep-ë dy-di A 99$ gju Jaglaj) gl..J & J-JI A”

* *kë -... Jº 39-ë Biju z-J rk-all J. J v & ari JJ.. * uj & 29-Ji Law A ** ***,**

3- sy-J -- A gay…Ji Jis e lë a Akë 3 - Assis egji J>> , 30 di Lºjë së 33- vs 3',-'

*] · 51- Mëly-g S: së... •Ja c'', *~Jl 3* g*j~J) A5 3. Aii -> 3' As...

Sumber : http://WWW.ppalanWar.com/

14.5 0477. HUKUM TELUR BERDARAH

PERTANYAAN :

Siti Rahma

Bagaimana hukum telur ayam yang berdarah kalau dibuat jamu ?

JAWABAN :

Abdullah Afif
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14.6

Asal telurnya belum rusak (Jawa : Wukan / endog goblog) maka hukumnya tidak apa

apa. Lihat Fat-hul Mu'in / Hamisy Tanah 1/83

-: - 4-a: e>:

WA DAMA BAIDLATIN LAM TAFSUD. lan getih endog kang durung rusak. Wallaahu

A'lam

“JIKA TELURSUDAH RUSAK (sekira jika dierami tidak mungkin bisa menetas/sudah

busuk) MAKAHARAM

0478. BOLEHKAH MEMBUNUH SEMUT

PERTANYAAN :

Alifuddin El Islamy

Assalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh. . Dirumah saya banyak semut, hukum

membunuh semut diperbolehkan tidak, ya ? Makasih. . . .

JAWABAN :

Mbah Jenggot

Wa'alaikum salam warahmatullah wabarakatuh. Jika masuk rumah dan memang

mengganggu maka boleh dibunuh, tapi tidak dengan cara dibakar. Adapun mengenai

Sabda Nabi :

*4; ul::*J : - - 4 - 4 J- :

“Rasulullah -Shallallahu 'alaihi Wasallam-melarang membunuh shurod, kodok, semut,

dan hud-hud. (HR. Ibnu Majah dengan sanad yang shohih).

Yang dimaksud semut dalam Hadist Diatas adalah semut besar dan panjang yang

sejinis dengan yang tersebut dalam kisah Nabi Sulaiman, dan itupun jika semut-semut

tidak mengganggu, apabila mengganggu maka boleh dibunuh, berikut keterangan

dalam kitab Bughyah :

(J- ->>, J: ">,'a'': -44; u-M: Al-M - 3-0 & &, J: , : “">>> ss) (4 Ju

se J-S : - le 4 a;- -,-l & siu Jisa gu-l : J- e :

- J 3: , Uu -J :-al J-J wi Ara: J.J.u 3 - &exJ Jaa * 4>>> -,

c- s>s-J: - al 4: 5- ssis es. J-> : ei 2, 3l° :33 & 3,-9 - 4:
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Al jur 43,- S! - J3 -->J s33.J : 31 Aji - - 4>: :e ss-JD ,- 31 & 9 J* : | 4u z- J: J°

14.7 0501. MEMBUNUH CICAK

PERTANYAAN :

Salam Juventini

Assalamu'alaikum Wr.Wb. saya mau tanya, benarkah bila kita membunuh cicak tnpa

menyiksanya qta mendptkan 1 amal kbaikn, Adkh hadistnya. Mhon pnjelasan poro

kyai,ustad n admin yg sya hormati.

JAWABAN :

Ani Fah

Wa'alaikum salam, , ,Saya punya haditsnya tp lupa riwayatnya siapa , , , "Uqtuluu

Alwazagho Walaw kaana fii jawfil kabah". Artinya:Rasulululloh SAW bersabda:

"Bunuhlah cicak walaupun ditengah2 ka'bah"

Didin Banjarmasin

:u :al ul: : -- 4: usus: Ji : : ja 9 - : 4 : 4 - Ju

:u 9,4 - & Asus :u :a : 31 A 9,4 - 4 sus

Bab anjuran membunuh Cicak, SHohih Imam Muslim.

Bangtoyyib Gak Maupulang

Afwan sblumnya cuman mau nambahin dikit, mohon di koreksi. "Barangsiapa

membunuh waza (cicak) dengan sekali pukulan, Allah akan mencatatnya 100

kebaikan. Dan dengan duakali pukulan, kurang dari itu(100) =50 kbaikan. Dan dengan

tigakali pukulan, kurang dari itu(50) =25 kebaikan. HR. muslim].

Kenapa membunuh cicak itu di anjurkan? Qiila : Karna cicak adalah hewan yang ikut

meniup api kepada Nabi Ibrahim ketika di bakar oleh raja namrud. Wa Allahu 'alamu.

Arwandi Arwan

Ini terkait dgn cerita Nabi ibrahim Asyg dibakar Namrudz kmdian dtg binatang wazagh

yg ikut menghembus kearah Api yg membakar Nabi Ibrahim AS.oleh krna itu,binatang

ini menjadi Tuli.

Atas kisah inilah Nabi SAW menganjurkan untuk membunuhnya. "Kana Yanfukhu 'Ala

Ibrohima"Adalah binatang wazagh Meniupkan Api yg membakar atas Nabi Ibrahim

AS. [Hr.Bukhari.3359.Muslim.2237]

Wa Qola Saw,"Man Qotala wazaghatan fi Awwali dharbatin kutibat Lahu Miatu

hasanatin,wa fi Ats tsaniyati duwna dzalik,wa fi Ats-tsalitsati Duwna Dzalik".

[Hr.Muslim-2240Abu dawud-5263Attirmidzi-1482.Ahmad-2/355.]

Sumber: Syarah Lamiyah Ibnul Wardi,hal 127. Darul Minhaj jeddah, 2008 M.
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14.8 0506. Hukum Sperma Pejantan Hewan Ternak

PERTANYAAN :

Mbah Kakvng

Assalamu'alaikum... poro yai, saya mau tanya tapi agak konyol, boleh ya.. makasi.

hehehe... begini, kita punya ayam 2 ekor betina semua, apabila ayam itu bertelur dan

berkembang biak apakah ada hak tetangga disana..?? karena pejantannya kan ayam

tetangga...mOnggO...

JAWABAN :

Mbah Jenggot

Menurut qaul ashoh(lebih sohih) tidak diperbolehkan untuk memperjual belikan mani

pejantan (untuk mengawini hewan betina), bahkan menyewanya (pejantan)untuk

mengawini juga tidak boleh. Tetapi ada pendapat yang memperbolehkan menyewakan

pejantan dan boleh mengambil ongkosnya. Maroji

- -- - 9 A - 9- ab, (J-4 - G - - 4 - 4 J- :

j - J S es (4, 5,- Ju: , : Ju: ) :U &, si (4, sa: ) -sel e-M 9:-s

94-l; J. J.u si 4u - : 4, 5,- 9 J-4 - J- 3° : si se-M :a - ua -->J .

( su 9 - - - - 4 J-Su 9-e ( -S : ) -,-au (4,- us “u - a;

-9 Jules , uju le sui : *u al- 4, 4-- le sui S: es. S; esa- - J-4

* - J-4 --- A -- ae e : , J- :u -Sé-,-au 9- 3:

49- -1rau yue}\; .

(218 e2 : * -J)

Rickss Erikss

Dari Ibnu Umar radhiallahu 'anhuma, dia berkata, "Nabi Shallallahu 'alaihi Wa Sallam

melarang sperma pejantan." (HR. Bukhari, no. 2284)

Yang dimaksud dengan "melarang sperma pejantan" dalam hadits di atas mencakup

dua pengertian:

1. Jual beli sperma pejantan.

2. Uang sewa karena mengawini betina.

Ibnu Hajar mengatakan, "Apapun maknanya, memperjualbelikan sperma jantan dan

menyewakan pejantan itu haram karena sperma pejantan itu tidak bisa diukur, tidak

diketahui, dan tidak bisa diserahterimakan.". (Fathul Bari, jilid 6, hlm. 60, terbitan Dar

Ath-Thaibah, Riyadh, cetakan ketiga, 1431 H)

Ibnul Qayyim mengatakan, "Yang benar, sewa pejantan adalah haram secara mutlak,

baik dengan status jual beli sperma' ataupun sewa pejantan'. Haram bagi pemilik
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pejantan untuk mengambil hasil dari menyewakan pejantan. Akan tetapi, tidak haram

bagi pemilik binatang betina untuk menyerahkan uang kepada pemilik hewan jantan,

bila membayar sejumlah uang dalam hal ini adalah pilihan satu-satunya, karena dia

menyerahkan sejumlah uang untuk mendapatkan hal mubah yang dia

perlukan." (Zadul Ma'ad, juz 5, hlm. 704, Muassasah Ar-Risalah, cetakan keempat,

1425 H)

Dari Abu Amir Al-Hauzani dari Abu Kabsyah Al-Anmari. Abu Kabsyah datang ke

rumah Abu Amir lalu mengatakan, “Pinjami aku kuda pejantanmu untuk mengawini

kuda betani milikku, karena sungguh aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wa

sallam bersabda, “Barang siapa yang meminjamkan kuda pejantannya secara cuma

cuma, lalu kuda betina yang dibuahi itu berketurunan, maka pemilik kuda jantan

tersebut akan mendapatkan pahala tujuh puluh kuda yang dijadikan sebagai binatang

tunggangan di jalan Allah. Jika tidak berketurunan maka pemilik kuda pejantan akan

mendapatkan pahala seekor kuda yang digunakan sebagai hewan tunggangan di jalan

Allah." (HR Ibnu Hibban, no. 4765)

Bagaimana jika pemilik hewan betina memberi hadiah kepada pemilik pejantan?

Apakah pemilik pejantan boleh menerima hadiah tersebut? Jawabannya perlu rincian:

1. Jika hadiah tersebut adalah sebagai kompensasi karena pemilik hewan betina

telah dipinjami hewan pejantan dan itu adalah upah namun tidak tertulis maka tidak

boleh bagi pemilik hewan pejantan untuk menerimanya.

2. Jika kondisi hadiah tersebut tidak sebagaimana di atas maka boleh diterima.

Para ulama bermazhab Hambali dan Syafi'i mengatakan, "Jika pemilik hewan pejantan

diberi hadiah dan itu bukanlah uang sewa maka (uang tersebut) boleh diterima." (Lihat

Zadul Ma'ad, juz 5, hlm. 706)

Abdullah Afif

J>ä) -> -u

BAABU ASBIL FAHLI bab sperma pejantan

21644 -, -e & sau G ->M & ra, 9 Jeu-b •);) --> uju->- uju

J-4 - G - - 4 - - 4 Ju -+e

'AN |BN| 'UMAR RADHIYALLAAHU 'ANHUMAA QAALA NAHAA ANNAB|YYU

SHALLALLAAHU 'ALA|H| WASALLAM 'AN 'ASBIL FAHL|.

Dari Ibnu Umar radhiallahu 'anhuma, dia berkata, "Nabi Shallallahu 'alaihi Wa Sallam

melarang sperma pejantan

Sumber : Shahih Bukhhari http://WWWislamWeb.net/newlibrary/display_book.php?

idfrOm=41598.idtO=4160&bk nO=52&|D=1441

Al Hafizh Ibnu Hajar dalam Fat_hul Bari menjelaskan:
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- le sui S: es. S; es: , : : el,- 4,-b - aus J:Jes

WA ALAA KULL| TAQD||RIN FABA|'UHUU WA |JAARATUHUU HARAAMUN L|

ANNAHUU GHARU MUTAQAWWAMIN WA LAA MA'LUUMIN WA LAA

MAQDUURIN 'ALAA TASL||M|H||.

Apapun maknanya, memperjualbelikan sperma jantan dan menyewakan pejantan itu

haram karena sperma pejantan itu tidak bisa diukur, tidak diketahui, dan tidak bisa

diserahterimakan. Tabir Fat-hul Bari selengkapnya:

e-J 96-> -l : -); * 44 - G -- * 2> (J-4 -> -u) : 4:

3 - 9-r : 06u-, -l:- J59, 5.0 : J-4; ua - 4 Jul: : 5-3 ° : --e

J-M- G : : A, al --- , A-, ss) & ul° :

-- J S : -- s: : es : - ;- : J: J-4 su - : J: -u-l:

* : ,-3 e : , -! J- e-e era - J-M -\, : , : : - - A :

Jés J-J -1,2 - 938: Asrsi - xi - J 52u e eus v -4 S : -) le J->J 4:

*9- - s: - J-, -ei : "Jus''" ---

:uu-Ji: :u - :- le sui. S; es. S; esa : “S : al-4,-b * 4 J:Jes

w :/J- : :S al; ulu : E-cal - J; sas : * 34 ° 3:

J- : 2-3 : -5-l 9 usia 54 -- 3 wi Jss- -S : Bl .

s.,Sl a, 2 : : : eila ->>- G -e -ues J-4 su ua >s-asal & 3,4u -i-:

), G. A. vJ y-e us! .

-- , 54-AU jur e, , , -! & &- -- sual 4 : 3: ->> 9 ul° 49u ul:

ul : 4 J- : Ju : *J-4 - G - - - 4 - - 4 Ju-->se 9- 9 : -

u-, 3, & : ese, -se -- G - Ju-J's A,SJ 4 Ja: : e,: J-4 3,a:

u-, -- -S Al Qus -âel°

Selanjutnya :

* 5- ) -) y: uu-Ji: :u 4-3 :

WA F|| WAJH|N L|SYSYAAFI'|YYAT WAL HANAABILAT| TAJUUZU AL |JAARATU

MUDDATAN MA'LUUMATAN

Kalau meminjamkan untuk dijadikan pejantan maka itu boleh bahkan ada anjuran.

Rasulullah shallallaahu 'alaihi Wasallam bersabda sebagaimana dalam riwayat dalam

Fat hul Bari diatas:

MAN ATHRAQA FARASAN FA 'AQABA KAANA LAHUU KA AJRI SAB'||NA

FARASAN
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Barang siapa meminjamkan kuda untuk pejantan, dan beranak, maka hal itu baginya

bagaikan pahala tujuh puluh kuda. Wallaahu A'lam

Link Asal : http://www.facebook.com/groups/piss.ktb/418612138161600/
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15

15.1

15.1.1

USROH

Bab ini berisi dokumen tanya jawab dan diskusi tentang hal-hal yang berkaitan dengan

kehidupan berumah tangga.

GAYA HIDUP

Bab ini berisi dokumen tanya jawab dan diskusi tentang hal-hal yang berkaitan dengan

adat kebiasaan gaya hidup sehari-hari, termasuk berpakaian dan berhias.

0033. HUKUM MENYEMIR RAMBUT

PERTANYAAN :

Ierma Khoirun Ni'mah

Bagaimana hukumnya menyemir rambut ya ???

JAWABAN :

Masaji Antoro

Waalaikum salam wr. wb

Pengecatan Rambut

Memakai cat rambut warna HITAM tidak diperkenankan dalam ajaran islam

berdasarkan Sabda Nabi SAW "Dari Jabir ra, dia berkata, ”Pada hari penaklukan

Makkah, Abu Quhafah (ayah Abu Bakar) datang dalam keadaan kepala dan

jenggotnya telah memutih (seperti kapas, artinya beliau telah beruban). Lalu

Rasulullah saw bersabda,

اَد
َ
السَّو وا

ُ
َتِنب

ْ
اج

َ
و

ٍ
ء

ْ
بِشَي َهذَا وا

ُ
غَيـِّر

(GHAYYIRUU HAADZAA BISYAIIN WAIJTANIBUU ASSAWAADA)

“Ubahlah uban ini dengan sesuatu, tetapi hindarilah warna hitam.” (HR. Muslim).

Menurut kalangan Syafiiyyah unsur pelarangan ini karena dikatagorikan TAGHYIIRUL

KHILQOH (merubah penciptaan Allah) terkecuali bagi WANITA yang telah MENIKAH

yg bertujuan khusus untuk menyenangkan hati suaminya dan atas izin suaminya maka

yang seperti ini diperbolehkan. seperti halnya malah disunnahkan bagi wanita untuk

mewarnai kuku tangan dan kakinya bila suaminya memang suka dengan hal yang

demikian. (Itsmid al'Aini 78)

Pelarangan mengecat rambut dengan warna HITAM seperti yang tertera dihadits

diatas sebenarnya dasarnya cukup banyak diantaranya sabda Nabi Muhammad SAW
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"Pada akhir zaman nanti akan muncul suatu kaum yang bersemir dengan warna hitam

seperti tembolok merpati. Mereka itu tidak akan mencium bau surga.” (HR. Abu Daud,

An Nasa’i, Ibnu Hibban dalam shahihnya, dan Al Hakim. Al Hakim)

Seputar warna hitam yang dimaksud dalam hadits ini memang ada pendapat bahwa

yg mengatakan bahwa yang dimaksud Nabi adalah warna hitam murni, jika bukan

murni diperkenankan (Lihat Hasyiyah assanady ala annasaai 8/138 dan Hasyiyah as

suyuuthi ala annasaai 6/646), namun untuk lebih berhati-hati alangkah baiknya juga

kita hindari. Terkecuali bagi :

1. WANITA yang telah MENIKAH yg bertujuan khusus untuk menyenangkan hati

suaminya dan atas izin suaminya maka yang seperti ini diperbolehkan

2. Lelaki yang bertujuan untuk IRHAABAL'ADUWW (memberikan rasa gentar pada

musuh islam dimedan perang) seperti yg pernah dilakukan oleh sahabat Utsman, Abi

dujanaah, 'Uqbah bin 'Aamir, Hasan Husen dll hanya karena peperangan dizaman ini

sudah tdk ada berarti alasan diperkenankannya dg sendirinya juga tidak ada (Syarh

Annawaawy ala Muslim 14/80)

“Sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nashrani tidak menyemir uban mereka,

maka selisilah mereka.” (Muttafaqun ‘alaihi, HR. Bukhari dan Muslim)

Dalam hadits ini diterangkan alasan disunnahkannya menyemir rambut dengan selain

warna hitam demi menampakkan perbedaan dengan orang kafir (yang memang

sangat dianjurkan), sebab meniru gaya dan kebiasaan orang kafir berarti sama halnya

dengan mereka MAN TASYABBAHA BI QOUMIN FA WUHA MINHUM barang siapa

menyerupai suatu kaum berati menjadi bagiannya.

Namun Imam Al Ghozali menyatakan bila suatu kesunahan sudah menjadi sebuah

TREND ahli bid'ah maka berarti tidak boleh dikerjakan lagi karena khawatir akan

menyerupai mereka. Meskipun pendapat ini ditentang oleh sebagian ulama lain seperti

Izzudin Ibn Abdis Salam.

Dengan demikian ketika semir warna-warni selain hitam telah menjadi trend para

preman atau anak punk seperti sekarang maka terjadi khilaf, ada yang membolehkan

dan ada yang melarang.

Hukum selengkapnya mengenai semir selain warna hitam ini telah dibahas dalam

Forum Musyawarah Pondok Pesantren Putri se-Jawa Timur (FMP3) Di PP. Tahfidzil

Qur'an Lirboyo Kediri tahun 2010.

Pertanyaan :

Bagaimana hukum semir merah, kuning, baik pada keseluruhan rambut kepala atau

hanya sebagian saja?
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Jawaban :

Hukum bersemir merah, kuning, baik pada keseluruhan rambut kepala atau hanya

sebagian diperinci sebagai berikut:

- Dalam kondisi rambut beruban dan pada saat model semir tersebut menyerupai

(tasyabbuh) pada kebiasaan (adat) orang-orang fasik, maka hukum bersemir merah

dan kuning bagi laki-laki atau wanita yang belum bersuami terjadi khilaf (perbedaan

ulama). Menurut Imam Al-Ghazali hukumnya haram Dan menurut Imam Izzuddin Ibnu

'Abdissalam tetap diperbolehkan.

- Dalam kondisi rambut tidak beruban, maka diperbolehkan bagi wanita yang sudah

bersuami atas seijin suaminya. Namun bagi wanita yang belum bersuami terjadi khilaf

(perbedaan ulama). Menurut sebagian ulama haram karena tasyabbuh bil fussaq

(menyerupai kebiasaan orang-orang fasik). Dan menurut pendapat yang lain

diperbolehkan apabila ada tujuan yang dibenarkan syariat (gharad shahih).

RE F E RE NS | :

1. Madzahibu Al-Arbaah Vol || hal 46-47

2. FihuSni AS-Sair hal 11-12

3. Ittihaf AS-Sadah VOl V|| hal 591-592

4. Al-Bahru Al-Muhith VO| | hal 356

5. Fath Al-Bari VO| X hal 354

6. Syarhu An-Nawawi Vol VII hal 204

http://solusinahdliyin.net/fmpp/kesehatan/188-rebonding-dan-cat-rambut.html

78-2 : - ;-uš

äl-J : , : - 23-Ju --e Jé 3l Ji 3 :-ali - -ae J9 l° e,

47-46- gu sj-ji -,S -sli.

-al-J J-a: ;-J &u-e •S

Je, 2,4 Jus 3: ;ur 4 ->Jl: ,iaju -uas.J S 21-Ju - Jl: :-0 &u-e : ; ;u --sual

: Jus as-4 × 24 Jau --s-e 2, 9s 5° - ja sl-S aui e-l seas

*J: 4 su-}\,:*J Je, S.J. Ju J-e: -) sar ,sa : Leuju -

e- -as : *&-alu 4-0 Ja: : us: ul: :.
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12–11 2-2 4-4 & alsº- Ju 3 -) & –

º “” #**** ** * ** **** * ~-a-J as z → * ~ * *~ *

w: * > *w- ~us A Ju 49 - 4 - Jºſ º-, 2- vis-3-ºxº as As a

jº 49 tº J we cº-dº sºld Jual vs tº 4-4 & 92 ºr us *.*, JAS bºx - cº-e

Jº Jasº Jº Jº A *** * ** *** *-*Su •,• Jº B, * * **, J.

*Sº wer. A 4-u) > --J si <\º 3% Je 331-3 v wtº us,” easie -º- Je J31.4 vº

* * * ** * * S& 39 sºlºw J-8.

à-la] sº yº) 592 – 591 2-2 & J .24 gºal) 3-u-J -3-4)

***** * ** * ***) ×alls (3-4) Jai 3-9 tº jue Ji w \4.1° tº ºu us!"

Ji º (** ** **, JAS bºx ºwe we “J & Jºãºº Jº 9 J) (“” #

& Jºº-, ju- ~ * * 39-all A& sº ºf Jº Jºãº Jº clºsuº & Jax tº º,

* 95 #2 *** ** **, 3-4) Jai, º, JS Jr., Jú 43 & 8, is use J, as, Wºº Jºe

3,…, x= 4a) is 9 -le J & Jº ex-e J wº.Jū ºl J) w!» «Jº -ºuw -, aſ Jº Jºaº

Jºus .

3562-e J.S. jºu, Jaz-J 2-J)

44; 32, a cº º- *-a-U Sº jue 439 ºz. S. (e…J Wºº Jºe 3 -º- ºr S) Ju

J-e Jū) --~ 2: & a-, -) A tº cºal º ºxall, u-Ju 424, 238 A &rA) ºf

4- A S →* *> *S J J Jº —- (* 2:44, 9 - w śwºu ºut 4, 1-,* *

*-a-Jº Jºe 3 ºil) ºr, S Jú ºu!' -u-4) Jº Ji-J cº-J & JºJ) J-aº -e st-e

\ala & J & all, 4-, 55J-a-3 **u cºur* \º ºus cº-) = **ally cºa-J -º- .

354 2-2 rºw sºul ºw-J ---> <- $39) &

** a Jº Jº Jº 95 - Jú , , , ; Jew!' … º ºx! -āj-, *) -a, -º),

\allas -va-J) &3,4- J. --~~. Sº aë)-- Jus cº Jº-Y 33,4) A. J-a” Y A3') -va-J) al --~~~~

-ºš Jalºlº. A 28 June 4: “S J2.

204 2-2 &\-J) sjºl) ºl- Jº $334) & rº

*:S . J33 3.2%) Jº >''}-Ju 4-a- *P-3 3,4- 3. 3, i.a. 3, Jº J-AJ --J -va -u- u-º-º:

*** * (*B-A 5-9) : 1-, * * ** **, *, *z, *;
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480 >-2 Jul sj-J 3,-ses exl° urau

ua --lu al- - - - - - - -a,ai Ja's - - - -a-l vi:

& & 3: Sl: : Jl-4 & Q! 2l-J : 1453 - -u) -)-J J-, -! Sl 2l;-lu lis3

Al-J ial,SJ .

102 >-2 Juli j-J J-J :u

s:J 4 : - 4- J. J>,' jur su-Ju :-U: -, - , -! -uas -u) -u : ex-J 9u :

5, U -- su-Ju --A: a-, -uas wi; ex-J Jé ut-e 34 ° 9: -4-J : - :

* J-J Je al;-3 ->;.J

672 >-2 Jul sj-J :J 52u-Ji ->u

s; ; , Si Je - - 9: Di sas -Jue : 4, 5 ( ;ur as --> , alu -ua-J gu

J- S3 °4 : - - -Jual e-J Jal - J : *Je& & re. 24-3 --le

J: >el 4 Jl 4 :u-' Las 3,42 : - J8 sl;- - 2l;-J : -uasJ Ji --a-l - Jl

3-4 - - -a" 4 J- Jé & Jaerai uss, Ge 9-a: al-M - 2u-l --

, 4- : 232 x 3ls, v 4 J-us 4: , : -- , -ah - Jé Ji Jl-" -3.J -ua

ua Ju :-alu- - - - 4 Ju : :u-lu- - - - 4 - 4 J

* 0° :4 sa, . AsS1 Jul 'ge ua -ua-J - c. Jeu Jews usula & -

&: - G -9 , di sal: *- - - - - - - 4 -&-

> s, w: Js - -è: - 4: - - - - 4 - si e-l Je u: S:

---S : 4 -JéJisu luas 32ue.

249 -e 3, .e ssu-J j2.J 23.Ji Qse

*9 - - 4 - : A -- sa, si - - - -, - ,: si- -u

si rasale -3°ul u5 -a: --es & -u &-e sur rael J3-ase S si Q3-a: ) 9ual:

-u-l usu. Les -uš Jai Ade. A -uasJ :e, ual Ji Je J4 -->Jl: : - ;-a-G

-- J- A - saa: : , :- Ju - - 4 - 4 J- 96 -

-uas -u-l ual : Jé -as- S3 -as: JE3 J3 : -4 -\, : *)3-J s; 4: 4.

e: -S | >l-ju -- ,- si ,ia , Ji J-, -!

339 -2 Juli j-J Grjual juel)
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>>> : - J: 2le.J 3-4 -us, Al Jé ole,- 4 a >;- S si ( , -e 3 - 4:

- - 4 - 4 J- Ju Ju - 4 -ue & : - - 9u-& gu-l:

4; Jé -J -, ->,' S au-J J-el-521-Ju Ju; - Qs-asa es & :

>e-US $i, J-, ">l;- - -uas 32,- "

al 4 : ve, 4 & w- si : 95v u \, : - -- A., Je

37Je '9- - - Jl; ssu :-uš

Al- :

“ . . .. e-l 9: : - J -- - 4 - - - - 3’

es-luas sual J3 vs Jeu J-S 3- 4, 5 & 4 se-J &- - 4; 3: S : -!>

ëu-"J-S G- AA -: , Jeu J-S G- 4, ... : , e-l &- - - - ->: ,

J-ew -:-; 2, 32ues 2ueS 9-es :, -!> 4.691 , 958 , ujs : - ;

•le 49 -us- -- - -el-, -e-A:

15.1.2 0061. Memperbesar Alat Vital

Deskripsi

Ada mitos bahwa lintah yang jumlahnya empat puluh satu dan dimasukkan ke dalam

botol kemudian dikubur dalam tanah selama empat puluh satu hari, akan berubah

menjadi minyak yang khasiatnya untuk memperbesar Mr. P(dzakar).

Pertanyaan

Bagaimanakah hukum penggunaan minyak tersebut untuk membesarkan Mr. P?

Abstraksi

Lintah termasuk spesies binatang melata (hasyarót) yang tidak berbisa. Kendati ada

sebagian hasyarót yang halal di makan, namun mayoritas ulama mengharamkan

hampir semua macam dari spesies ini dengan berdasarkan ayat al-Qur'ān yang

secara implisit memberikan ketentuan halal-haram makanan.

"Dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka

segala yang buruk." (QS. al-A'râf: 157)

Keharaman jenis binatang ini, memberikan konsekuensi mayyitah (bangkai) pada
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15.1.3

hasyarôt yang telah mati, sehingga dihukumi najis. Dalam satu hadits, Nabi secara

tersirat melarang kita berlumur (tadhommukh) najis tanpa ada hajat tertentu. Di sisi

lain, program pembesaran Mr. P tersebut termasuk taghyîr kholqillâh (merubah

ciptaan Allah) di mana hukum asalnya adalah haram. Namun hukum asal ini akan

berubah ketika ada pertimbangan yang bisa ditolerir secara syara'. Di antara

pertimbangan syar'i yang memperbolehkan taghyîr kholqillâh berkaitan dengan kasus

ini adalah;

-Mu'âsyaroh bi al-ma'rûf, dengan wujud memuaskan isteri di ranjang yang merupakan

anjuran syara;

-Taghyîr kholqillâh yang dilarang —menurut satu versi— adalah yang bersifat

permanen;

-Berlumuran dengan najis diperbolehkan jika ada hajat.

Memandang program pembesaran Mr. P pada dasarnya tidak merubah bentuk dasar

Mr. P, melainkan hanya merubah sifatnya, dan ini secara urf bukan dikatakan taghyîr

kholqillâh, maka hukumnya diperbolehkan, lebih-lebih jika ada tujuan untuk

menghilangkan aib. Dan bahkan menjadi sunah jika bisa menjadikan hubungan pasutri

semakin harmonis. Namun yang perlu diperhatikan, unsur kenajisan minyak lintah

tersebut mewajibkan untuk dibasuh.

Referensi

1.Nail Al-Authar vol. VII hlm. 343

2.Qurroh Al-Ain hlm. 72

3.I'anah Ath-Thalibin vol. I hlm. 89-90 & 81

4.Aun Al-Ma'bud vol XI hlm. 171

5.Jami' Al-Ahkam Al-Qur'an vol. II hlm. 124 & vol. V hlm. 393

0064. ISBAL

Salah satu maksiat badan adalah memanjangkan pakaian (sarung ataupun yang

lainnya) yakni menurunkannya hingga ke bawah mata kaki dengan tujuan berbangga

dan menyombongkan diri (al Fakhr). Hukum dari perbuatan ini adalah dosa besar

kalau memang tujuannya adalah untuk menyombongkan diri, jika tidak dengan tujuan

tersebut maka hukumnya adalah makruh. Jadi cara yang dianjurkan oleh syara' adalah

memendekkan sarung atau semacamnya sampai di bagian tengah betis.

Keterangan tersebut bisa dilihat dalam kitab Al-Adzkar An-Nawawi. Yang dimaksud

Sombong adalah orang-orang kaya yg suka menyeretkan pakaiannya,, karena pada
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waktu itu orang kaya dan miskin di bedakan, juga bisa kesombongan itu agar

dianggap orang besar atau orang alim. Sebab para pembesar yahudi dulu ketika

memakai jubah kelombrohan, bahkan sampai menyentuh tanah, dan ini sebagai ciri

bahwa yang memakai jubah kelombroh itulah para pembesar yahudi dengan

kesombongannya (takabbur).

Hukum yang telah dijelaskan ini adalah hasil dari pemaduan (Taufiq) dan penyatuan

(Jam') dari beberapa hadits tentang masalah ini. Pemaduan ini diambil dari hadits

riwayat al Bukhari dan Muslim bahwa ketika Nabir mengatakan :

ومسلم" البخاري رواه
القيامة"

يوم
اهللاإليه ينظر

لم
خيالء

ثوبه جر
من

Maknanya : "Barang siapa menarik bajunya (ke bawah mata kaki) karena sombong,

Allah tidak akan merahmatinya kelak di hari kiamat" (H.R. al Bukhari dan Muslim)

Abu Bakr yang mendengar ini lalu bertanya kepada Nabi : "Wahai Rasulullah,

sarungku selalu turun kecuali kalau aku mengangkatnya dari waktu ke waktu ?" lalu

Rasulullah SAW bersabda:

ومسلم" البخاري "رواه
خيالء يفعله ممن لست إنك

Maknanya : "Sesungguhnya engkau bukan orang yang melakukan itu karena

sombong" (H.R. al Bukhari dan Muslim)

Jadi oleh karena Abu Bakr melakukan hal itu bukan karena sombong maka Nabi tidak

mengingkarinya dan tidak menganggap perbuatannya sebagai perbuatan munkar;

yang diharamkan.

SUMBER : EBOOK MASA-IL DINIYYAH oleh Kholil Abou Fateh, Kompilasi ebook

oleh: M. Luqman Firmansyah, Facebook Pages AQIDAH AHLUSSUNNAH : ALLAH

ADATANPA TEMPAT, Blog: allahadatanpatempat.wordpress.com

15.1.4 0081. Lelaki Memakai Cincin Perak

PERTANYAAN :

Fahmi Syecher Attarmasie

Assalamu'alaikum... Mau tanya nih... Bagaimana hukumnya seorang laki2 memakai

cincin perak... dan bagaimna jika cincin tsbt dicampur dan kadar campurannya lebih

banyak dari peraknya???

JAWABAN :

A Nafik Halim
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4: 232 : - Ju: Q3> 06- 4 - wil; 3:90 -a: : , 's Jr.," -adu - -:

: si & Jes - ul Jai -- ul° 9 Ju'- -- - - Jé - - 4 -

31 J-as -! J 4353 &u:90 J-as 8,-J : -) -ael J -J: "Sui. Aal: S3 -ae & Jú o.i-ji

-ei & - ---.

14 ää-2 2 s;r •,SJJ

Disunnahkan bagi orang laki-laki memakai cincin yang terbuat dari perak dgn sarat

tidak sampai satu mitsqol dan tidak dicampur dgn emas yg kadarnya lebih banyak dari

peraknya. Dan yg paling baik cincinnya dipakai di jari kelingking kanan atau kiri.

[Busyrol karim juz 2hal 14-15].

Zihad Hilmy

& S! 4-5 S3 -3°u - 2,5 S3 -,-U N su-l sy - Aji ->>J S 330 - J-," 8,5 S:

s):J 3i - -

“Saya tidak memakruhkan bagi laki-laki yang memakai mutiara, kecuali karena adab

saja sebab itu merupakan hiasan wanita, tidak menunjukkan haram. Dan saya tidak

memakruhkan memakai yaqut dan permata, kecuali jika berlebihan dan sombong." (Al

Umm, 1/254. Darul Fikr)

Dari Abdullah bin Buraidah, dari ayahnya, dia berkata:

: -er-Sie, u & 4 Jus - 3 : le - ia di : a >& S

-;as ul Jsi:- ule s; Jus - 3 :u des :

“Sesungguhnya ada seorang laki-laki datang kepada Nabi Shallallahu 'Alaihi wa

Sallam dengan cincin terbuat dari kuningan. Lalu Beliau bersabda kepadanya:

“Kenapa saya mencium darimu aroma berhala?” lalu dia membuangnya. Kemudian

datang kepadanya yang memakai cincin dari besi, lalu Beliau bersabda kepadanya:

“Kenapa saya melihatmu memakai perhiasan penduduk neraka?” lalu dia

membuangnya. (HR. Abu Daud No. 4223. An Nasa'i No. 5159, lafaz ini milik Abu

Daud).

Sementara dalam lafaz Imam At Tirmidzi, ada redaksi tambahan :

*J Jai Al- ule syJu Ju -3 e :u Ales sui :

Kemudian datang kepadanya seseorang yang memakai cincin dari emas. Lalu Beliau

bersabda: “Kenapa saya melihat padamu perhiasan penduduk surga?" (HR. At

Tirmidzi No. 1785, katanya: gharib). Hadits ini sering dijadikan dalil keharaman
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15.1.5

memakai cincin buat laki-laki baik dari kuningan, besi, perak, dan emas. Tetapi,

semua riwayat ini dhaif. (Lihat Adabuz Zifaf Hal. 128. Al Misykah No. 4396. Shahih wa

Dhaif Sunan Abi Daud No. 4223. Shahih wa Dhaif Sunan An Nasa'i No. 5159).

Kedhaifan ini lantaran dalam sanadnya terdapat Abdullah bin Muslim Abu Thayyibah

As Sulami Al Mawarzi. Abu Hatim Ar Razi mengatakan: haditsnya ditulis tetapi dia

tidak bisa dijadikan hujah. (Al Jarh wa Tadil, 5/165/671. Darul Kutub Al Mishriyah).

Imam Ibnu Hibban mengatakan: dia melakukan kesalahan dan berselisih. (Imam Abu

Thayyib Syamsul Haq Al Azhim Abadi, Aunul Ma'bud, 11/191. Darul Kutub A.

'Ilmiyah)

Maka dalam masalah ini, ketiadaan dalil pengharaman, merupakan dalil bagi

kebolehan. Kita mesti kembali kepada bara'atul ashliyah (kembali kepada hukum asal)

yakni bolehnya memakai cincin selain emas, baik itu besi, kuningan, dan perak, atau

logam lainnya walau berharga tinggi.

0091. Hukum Mencabut Uban

PERTANYAAN :

Nur Hafizah

Apa hukumnya buang (Mencabut) uban ??? Halal haram mubah sunnah makruh. . . .

Gatau besyukurkah ? Merubah ciptaan kah ?

JAWABAN :

Mbah Jenggot

b: ; Je- - 4 - - G - G - G - - - -- - : ( :

Jé - wu-l r.a.: gu-l: ;-A: 232 x 3l°, -- aul :- ; *-J

Je-u e,-. J: : es,-G : 3-us JG 4 : - : ul-e Jé :A& - -- sua:

J-A: -0 & 4: : 3, S: - :-ali :ral

Al-Majmu 'ala syarh alMuhadzdzab |/292

els, aud as - x 44 -J Gas S : -> s, UBl - -a: S gu J- - - -a::

:- - - - - - - J: ) : - Jes & a G -- -, G'Ja &B - :-A

4 - u, J: 9%- 4,- 5,

Mughni al-MuhtaajI/191

MAKRUH hukumnya mencabut uban dari tempat yang tidak dianjurkan oleh syari

untuk menghilangkan rambutnya berdasarkan hadits "Janganlah kalian mencabut
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15.1.6

uban karena uban itu cahaya orang muslim di hari Qiyamat (HR. Tirmidzi dan

hadisnya di anggap hasan), meskipun Ibnu Rifah berpendapat sesuai nash kitab Al

Umm haramnya mencabut uban. Imam Nawawy dalam Kitab AIMajmu’ berkata

“seandainya mau dikatakan haram karena adanya larangan tegas mengenai hal ini,

maka ini juga benar dan tidak mustahil". Mencabut jenggot dan kumis bagi wanita

hukumnya sunnat karena jenggot dan kumis bagi wanita adalah siksaan. (Mughni

alMuhtaajI/191, Al-Majmu 'ala syarhalMuhadzdzab I/292)

Namun seyogyanya dihindari karena ada ulama yang mengharamkannya

ALKHURUUJ MINAL KHILAF MUSTAHAB "keluar dari perselisihan ulama adalah

sunat" semisal ulama A bilang makruh sedang ulama B berpendapat haram,

disunnatkan bagi kita untuk keluar dari perbedaan pendapat tsb dengan TIDAK

MELAKUKAN MASALAH YANG DI PERSEL|S|HKAN.

0125. Hukum Mengadakan Acara Ulang Tahun

PERTANYAAN :

Basron ElangLaut Matalino

Assalamu'alaikum. . . Saya member baru, mau tanya nih. Merayakan ulang tahun itu

gimana menurut pandangan Islam ? Dan menyambut ulang tahun yaag baik menurut

Islam itu gimana ? Makasih sebelumnya, Wasalamu'alaikum. . .

JAWABAN :

Masaji Antoro

Wa'alaikumussalam Wr Wb. Memang tidak ada kejelasan dalil yang pasti dalam ajaran

islam mengenai perayaan acara ulang tahun baik yang mengaharamkan atau

memperbolehkan namun dikalangan para sahabat Nabi Muhammad shallallaahu

'alaihi Wasallam sudah biasa terjadi saling memberi ucapan selamat antara satu

dengan yang lainnya terlebih bila salah satu dari mereka menerima kenikmatan.

Berarti menurut sebatas pemahaman kami (sementara ini) hukum acara tersebut

MUBAH (bahkan sebagian ulama ada yang mengatakan sunah) sepanjang di

dalamnya tidak ada hal-hal yang munkar, terlebih bila memang acara tersebut

dilakukan sebagai manifestasi rasa syukur atas kurniaNya dalam di berikannya usia

atau kenikmatan yang lainnya.

Já š -ui Ja: : ,é-S: als-S: -4u : u9su-i -S , Jssal Jé :

S -u. Aji ol, s.Uls A. Gil- 3): uji Ju J3 ° -- Aji -ui Ji ase.J syu.J ase.J3. y' 5-u!; |}: (- J” J° - J J° :)
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v -u Ju uu U.U Aie ié-Ji Qu A -3 es- gu u: Aexel - - - -u-J -uri
• > s” 3-l: Aes,-- 4 jz- J: - Pur13

- - 4 J: - - -- -ui J; sa,

-- - as- - Jé J. J. 4 - ses- & : ,Vi: , - , : 3-s

* - ulu - - - -al u's &j-1 s-J >s- es,- : se- 3 - -

4 - G - 4 ru - - 4 - : A - es, J: - - - 4: : , -- -

sus:

Keterangan diambil dari: lona Li assyarbiny I/188, Asna Almathoolib ||283, Nihaayah

alMuhtaaj|I/401, dan Mughni Almuhtaaj|/316.

Wallaahu Alamu bis Showaabi

15.1.7 0301. Rambut palsu < WIG >

PERTANYAAN :

Cecep Setya

Bagaimana hukum membuat, mnjual dan memakai rambut palsu (wig) yang terbuat

dari Selain rambut anak adam ?

JAWABAN :

AghitsNy Robby

MEMAKA|W|G :

jika najis = haram

jika suci tapi tidak seizin suami = haram

jika berasal dari rambut manusia = haram

jika suci tapi dg seizin suami = halal

Jal-* Jal J Aua lis : ula -- 3’ -> - -J J-es:

“dan haram menyambung rambut dg rambut manusia, atau dg najis

semata-mata, dan demikian juga dg yg suci yg tak diizinkan oleh

suaminya" [Busyrol karim juz 2:131].

MEMBUAT dan MENJUAL W|G :

jika dari bulu hewan yg najis = haram

jika berasal dari rambut manusia = haram

jika dari bulu hewan yg suci = halal
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Masaji Antoro

Sedikit ulasan tentang menyambung dan hal yang menyerupai rambut

Menyambung rambut pada dasarnya di larang dalam hukum islam,

karena mengkibatkan unsur zuur (penipuan) dan taghyiir alkhildoh

(merubah ciptaan Allah) dan tidak menghormati atas bagian tubuh

rambut orang lain sedang Islam benci sekali terhadap perbuatan menipu

dan tidak menerimakan karya Allah, karenanya Nabi muhammad SAW

melarang perbuatan ini

“Rasulullah s.a.w. melaknat perempuan yang menyambung rambut atau

minta disambungkan rambutnya." (HR.Bukhari Muslim).

Namun bila yang dipakai sebagai penyambung rambut tersebut bukan

sesuatu yang menimbulkan kesan penipuan karena bentuk

sambungannya bukan rambut atau hal yang menyerupai rambut,

hukumnya boleh.

J- J S & G-I - al;- -> , si - - ->S J-ess

4;- ;u-s 4 :us') a;- ->S: -> - J- gul : 44 : -0

A,-J e* -J a, ul: : Ju -J Jé us->s-alis 3,-J -Jé ael,&

* se- J-l° --J 4-: S u. A3-3 :LJ

Menyambung rambut dengan menggunakan rambut najis atau rambut

anak adam hukumnya haram berdasarkan hadits diatas dan karena

memakaikan barang najis dalam dirinya (dalam masalah pertama) serta

mengambil keuntungan dari bagian tubuh (rambut) orang lain yang

kemulyaannya haram dimanfaatkan. Seperti halnya rambut juga tidak

boleh disambung dengan memakai sobekan kain, bulu Wool. Sedang

mengikat rambut memakai benang-benang sutera yang di warnai dan

benang lain yang tidak menyerupai rambut hukumnya tidaklah di larang.

[Mughni AIMuhtaajI/191].

Mbah jenggot

Diperinci:

a. Kalau penyambungan itu memakai rambut najis maka hukumnya haram

Secara mutlak.

b. Apabila memakai rambut yang suci maka diperinci lagi:

1). Apabila memakai rambut manusia, maka hukum penyambungannya
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2). Apabila memakai rambut buatan, maka hukumnya boleh atas izin

Suami.

haram

Dasar Pengambilan Hukum

a. Fathul JaWWad Halaman 27

s):6-9) Jae :-l usau. : Jé u5 - J-es Al- J-e-J- - 2, 5, J J-e:

* - Jl; ua a;- - - 3’ ->i J8 og aua: Jè ël; ua a;- - 38 ol 4

* 3: :; J31 A úla a;- ->i.

b. Bujairimiala al Minhaj

al,- 227 - 3 - - 4, 5, Ji J-e: Jī leu-3 - J-, al- (si, Ji J-e:) 4:

Au -- leles ul: ) al-J : :; J8g u: , : ua, u- al Al Qus sl;- ula

& 4: :J; ) * 4>} -59é Sl; 5- - 3 : 4 Jsi Qg ->W : 9.

3 4,9 - - - - - 4ua:u & a;

15.1.8 0386. BERPOLA PRILAKU DAN GAYA HIDUP MIRIP ORANG KAFIR

PERTANYAAN :

Hafa Zubair

Sebatas mana meniru pola prilaku dengan orang kafir (tasyabbuh bil kuffar) yang

diharamkan syari’at ?

JAWABAN :

Dhimas Zaki

Batasan sederhana, bahwa sepanjang kita tidak memakai atau melakukan sesuatu

yang merupakan "ciri khusus" sebagai identitas suatu agama (non islam) atau

"golongan" ( NON MUSLIM) tertentu,maka itu bukan lagi disebut "tasyabbuh", kecuali

kita memakai atau melakukan yang merupakan ciri khusus dari "kelompok" (NON

MUSLIM) itu. Berdasarkan referensi yang ada, dulu di zaman penjajahan, seorang

muslim yang berpakaian lengkap, jas dan dasi, termasuk perbuatan "tasyabbuh",

sehingga diharamkan oleh sebagian ulama', tetapi karena sekarang pakaian jas dan

dasi bukan ciri khusus milik golongan tertentu, maka berpakaian yang oleh sebagan

ulama dulu dianggap "tasyabbuh", sekarang tentu bukan dianggap "tasyabbuh" lagi.

Masaji Antoro
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BERIKUT SEDIKITRINCIANTASYABBUH dengan ORANG KAFIR:

& Bila penyerupaan (TASYABBUH) nya dengan tujuan meniru orang kafir untuk

turut menyemarakkan kekafirannya maka hukumnya menjadi kafir.

& Bila penyerupaan (TASYABBUH) nya dengan tujuan hanya meniru tanpa disertai

untuk turut menyemarakkan kekafirannya hukumnya tidak kafir namun berdosa.

& Bila TASYABBUH nya tidak sengaja meniru sama sekali tetapi sekedar

menjalani sesuatu yang kebetulan sama dengan mereka maka tidak haram tetapi

makruh.

(* 4- i-és* 19 re; j: 9 ul di uš s; e; sula) : - J-e-: (s : Ju

- - -a: J: ulas-a: S Qi ub : - ulu : - -Jl - - 3 : AS A :

J sl-, -is : -a: : , 4 3: 9 ul: : :u -- jur uaw J|J-es, si - A :

3D-aj1.

Kesimpulan dari pernyataan ulama tentang berbusana dengan menyerupai orang

orang kafir adalah jika dalam berbusana dengan mereka itu karena adanya rasa suka

kepada agama mereka dan bertujuan untuk bisa serupa dengan mereka dalam syiar

syiar kafir atau agar bisa bepergian bersama mereka ketempat-tempat peribadatan

mereka maka dalam dua hal diatas dia menjadi kafir, namun jika tidak bertujuan

semacam itu yakni hanya bisa sekedar menyerupai mereka dalam syiar-syiar hari

raya atau sebagai media agar bisa bermuamalah berhubungan dengan mereka dalam

hal-hal yang diperkenankan maka ia berdosa (tidak sampai kafir, red), atau ia setuju

dengan busana orang kafir tanpa suatu tujuan apapun maka hukumnya makruh seperti

mengikat selendang dalam shalat, [Bughyah al-Mustarsyidin I/529].

AS : Alsa & : , : siwa : : , : : : wai us J. 3 di Jeeje

*:9 - 9-i:: - ; 3: :: : ,

"Ketika berpakaian (tingkah laku) menyerupai orang kafir, untuk syi'ar kekafirannya

maka ia kafir dengan pasti ....S/d ... seandainya tidak bertujuan menyerupai mereka

sama sekali tidak apa-apa baginya tetapi itu makruh".

3 - as g: J: : , : :u 2u kau 4 :: ei : - ; : Ju

Aji ji : S : -ua ax & : stai Sis-Sijssi.

"Syekh Abu Muhammad bin Abi Hamzah berkata menurut dhoirnya lafadz adalah

melarang menyerupai pada setiap sesuatu (dari kafir) begitu juga dalil-dalil lain

mengatakan. Maksudnya menyerupai (orang-orang kafir yang dihukumi haram) adalah

menyerupai dalam pakaian, hiasan, sifat-sifatnya dan sesamanya bukan menyerupai

dalam urusan kebaikan". [Fathul Barri X/273]. Wallaahu Alamu Bis Showaab
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15.2 0016. Hukum Menonton Film Porno

PERTANYAAN :

Zackiah lengin Setya

aSSalaamu'alaikUm......mbah.

sekaranG bagaimaNa huKumYa menOntOn Film pOrnO bagi oranG yang sedanG

mempuyai suami atau Istrl......

JAWABAN :

Mbah Jenggot

Ning Zack, Heeeemmmm...coba ning liat dalam kitab Tuhfatul Muhtajjuz 7 halaman

192:

AJ -ue 1453 -Jé Ji J- 34 S3 : - - - AU - us. Ju-J ,a 4-,- e-e si U3 J-s

ula: :âl - Jl° 4 Jul: Ju :

Juga dalam Isadur Rofiq juz 2halaman 68:

• &3, 390al 3le 3 : 4: 4-3 : 4 : u: U - ,a a;- 9 ,sal si 4u : *

* -- au saus Ju-J a -,- rue si ul J- x, & SL - 4u : -*

ula: :âl - Jl° 4 Jul: Ju 33&- a.l. -ue 1453 -Jé Ji J- 33& S: :

Masaji Antoro

8.209 -2 Juli s:J 3, se: Jal° u:u

3,--> -ls J: - ) -ae - e-3 lal: :u - Aa: : Jls &- &3, e,- di J-eu-Ji:

3 - al J- 4ui ol: : , : e,- S: 4-S ol: : , : a;- :u) - Ju-Ji :

3. 3'; a,- SM: 5L J J- 3i su.J J- 3)3-al 43) 4: 3 : ->ue su. J' 3i 3-J Jélé- 3i zur, s'): J* Jus’

5i, Jé 53 u: >, Sis 9é Sl; 4 J si : - - - 21 JLAM - 35 ki:- &- a;-3 33&

Maaf, seperti halnya Mbah Jenggot ngga akan mau menterjemahkan langsung tabir

tabir yang semacam itu di sini, ini bumbu khas masakan ndhalem, di googling aje,

mungkin (ra ketang ngrayah-ngrayah) bisa ngerti maksudnya... Hehe

• PERINGATAN PEMERINTAH :

á,39.2J| |9jX| Astaghfirullah. Hindari nonton film FOR NO baik yg

sudah berkeluarga apalagi yg masih single, ini termasuk dalam maksiat

C 2013 www.piss-ktb.com



1072 PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB

mata yg mengakibatkan gelap /tertutupnya hati dari menerima ilmu-ilmu

ulama atau mengakibatkan putusnya ratusan sel-sel di otak yg

berdampak pikun dan sulit untuk berfikir.

Neil Elmuna

** & a;- 9° 5U J sul : 3,3-a’ 4:3, & : :

TERKECUALIKAN DARI KEHARAMAN MELIHAT AURAT WANITA

TERSEBUT B|LAMANA MELIHAT SUATU PANTULAN SOSOK YANG ADA

DI AIR < YNG JERNIH> ATAU D| KACA MAKA MELIHATNYA TIDAK

D|HARAMKAN KENDAT| D|SERTA DENGAN BERSYAHWAT... |N| POIN

DAR TABIR (di Qolyubiy)

Umam Zein

Saya juga sempat melihat keterangan di Quyubi tsb. Namun keterangannya

terlalu ringkas, tidak saya dapati penjabarannya di kitab lain.

Ali Sibramalisi ketika mengomentari az-Zarkasyi memilah mendengarkan suara

wanita diperbolehkan meskipun merasa betah (iltadza) asal tanpa khawatir

timbul fitnah (birahi). Istilah iltadza cenderung dikonotasikan sebagai syahwat.

Dg demikian bila kita menyimpulkan sementara, al-Quyubi memperbolehkan

melihat bayangan cermin wanita meskipun betah memandangnya asalkan tidak

sampai membuat nafsu birahi bergejolak. Sehingga dalam konteks pertanyaan

di atas (foto syur) pendapat al-Qulyubi tidak terpakai.

Namun di sisi lain Sibramalisi menggeneralisir hukum haram memandang

disertai syahwat meskipun pd obyek benda mati. Pernyataan ini secara tidak

langsung memperkuat pendapat Ibnu Hajar.

j \éles -5,3) - u$4 J 3 JS3 : 4- -- - - 4eu- a;- 9é & -3.al J-J:

* - usu - J S 3: si4 J us; 4: ; Jes és,- s >,'N us

72_2 8: J-J :u-: -u$J

* 33é-- 4J. A.J a;- ->u-J J-: *es Ale J Jú

75_2 8: J-J :u-: -u$J

Repost/sunting terakhir by Raden Mas LeyehLeyeh on 9/10/2011 -11:00
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15.3 0032. Onani dan ‘Azl (Mengeluarakan air mani di luar vagina)

PERTANYAAN :

Zackiah Iengin Setya

assalamUalaiKum.......... mbaH.....Gimana HukumnYa ONaNi dan AZL.........

JAWABAN :

Masaji Antoro

Waalaikumsalam wr wb

Hukum ONANI dan MASTURBASI

Dalam istilah fiqh onani / masturbasi disebut ISTIMNAA’ yang berarti merangsang

keluarnya sperma di luar senggama baik dengan media haram seperti memakai

tangan sendiri, bantal, dildo, bolpoint, spidol, botol dan lain-lain atau bahkan hanya

dengan fantasi-fantasi yang sengaja di ciptakan sendiri seperti lagi mbayangin Nikita

willy, Willy Dozan dan willy-willy yang lain … Hehe, atau dgn memakai rangsangan

alat yang dihalalkan seperti memakai tangan istri sendiri (al-Muhallabi attsar IX/223)

Onani yang dilakukan dengan motif ISTID’A’IS SYAHWAH (melampiaskan gejolak

birahi) jelas diharamkan sebab tindakan ini telah melampaui batas-batas seks yang

dilegalkan (QS. Al-Mu’minuun 5-7)

Sedang Onani yang dilakukan dengan motifTASKIINISSYAHWAH (meredam gejolak

nafsu) ulama berbeda pendapat, menurut satu versi diperbolehkan bila dilakukan

sebagai alternatif menghidari dosa yang lebih besar yakni khawatir zina.

Menurut Imam Ahmad bagaimanapun onani hukumnya haram karena kekhawatiran

zina masih bisa diredam dengan berpuasa atau lewat mimpi indah (bila sudah full tang

akan mbludhak sendiri), sedang menurut Ibnu ‘Abidin dari madzhab Hanafiyyah

Istimna’ wajib dilakukan bila memang menjadi satu-satunya solusi membebaskan diri

dari perzinahan

Versi yang melegalkan istimna’ dalam kondisi kepepet di atas masing-masing

mensyaratkan :

• Tidak memiliki lahan syah untuk melampiaskan birahi

• Kondisi birahinya bergejolak

• Dilakukan semata-mata demi meredam bukan meluapkan gejolak birahi, dan khusus

point yang ketiga ini di butuhkan kejujuran hati seseorang sebagai bukti kesalehan

tindakannya (Muhammad Bin Muhammad al-Khodimy-Bariqoh Mahmudiyyah fii Syarh
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Thoriqoh Muhammadiyyah wa syar'iyyah nabawiyyah)

Efek Negatif Onani

• Efek Fisik

Tubuhnya kurus, betisnya lemah dan kendor, kedua matanya cekung dan biru, aura

wajahnya pucat, tangannya lemah, badannya gemetar bila di ajukan pertanyaan, dan

menyebabkan organ seksnya lemah

• Efek PSikiS

Onani yang menjadi kebiasaan akan mengakibatkan seseorang cenderung

berpemikiran rendah, berwatak dan bernaluri keras, dunguceroboh, emosional dan

suka marah-marah hanya karena masalah sepele, tidak memiliki prinsip teguh dan

suka menyendiri (Syekh Ali Ahmad Al-Jurjawy, Hikmah at-Tasyri wal falsafatuhu

II/290-291)

Sedangkan hukum 'Azl dapat anda lihat di catatan saya, berikut ana Copasin, semoga

bermanfaat,,,

'Azl atau Senggama Terputus (Coitus Interuptus)

Dalam literatur Fiqh istilah 'Azl diartikan sebagai tindakan suami mencabut penis

dalam bersenggama ketika mendekati ejakulasi dan mengeluarkan sperma diluar

rahim agar tidak terjadi pembuahan, secara hukum setidaknya ada empat pandangan

berbeda mensikapi masalah Azl ini:

1. Boleh Secara Mutlak

Pendapat ini dilansir oleh kalangan Syafi'iyyah dengan berdasarkan hadits Shahih

yang diriwayatkan dari Jabir Ra

: , J::-- - 4 - - 4 J: * J; : - ; Je-ue & -,-A :

1) : 3:-5: ke us de : : es).

2)-u: *-- - 4 - - 4 : u: *- : -us).

1. "Kami melakukan Azl dimasa Rasululloh SAW sementara Alquran turun, jika saja

hal itu larangan niscaya alQuran akan melarang kami melakukannya" (Mutafaq ‘Alaih/

Sunan Ibnu Maajah Vol 1 Hal 620)

2. “Kami melakukan 'azl pada masa Nabi SAW. Kabar tersebut sampai kepada beliau,

tetapi beliau tidak melarangnya". (HR Muslim)

Akan tetapi menurut An-Nawawy (Ulama Syafiiyyah) dalam Syarh Muslim
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menegaskan apabila Azl dilakukan demi menghindari kehamilan hukumnya makruh

secara mutlak baik ada kerelaan pihak istri atau tidak karena tindakan Azl dianggap

memutus keturunan.

2. Makruh apabila ada HAJAT

Statement ini dipegang oleh kalangan Hanabilah dengan dasar beberapa hadits yang

diriwayatkan oleh Abu Bakar, Umar, Ali, Ibnu Umair dan Ibnu Umair yang membenci

Azl karena dapat mengurangi jumlah keturunan yang dianjurkan syara Sabda Nabi

saw "Menikahlah kalian dan memperbanyak keturunan"

3. Boleh apabila ada kerelaan Istri

Pendapat ini Statemen dari Imam ahmad berdasarkan sebuah Hadits dari Umair yang

diriwayatkan Ibnu Majah

esy S. Ang J; Sisi-s : 4 - 4 J- a.

Dari 'Umar ibn al-Khattab berkata "Nabi melarang perbuatan 'azl terhadap wanita

merdeka kecuali seizinnya". (HR Ibnu Maajah Vol 1 Hal 620)

Perlunya kerelaan dari pihak istri ini dikarenakan istri memiliki Hak atas anak sehingga

dengan tindakan Azl akan menghilangkan haknya namun apabila istri memberikan

memberikan izin hukumnya tidak makruh.

4. Haram

Pendapat ini dilansir oleh kalangan Dhohiriyyah dengan tendensi hadits yang

diriwayatkan dari Judzamah Ra

Jl Sly us : Ju J;4 ° 4 J;- 9u 4-an ol

"Sesungguhnya para shahabat bertanya tentang Azl, Nabi menjawab hal itu adalah

pembunuhan anak dengan samar" (HR Muslim)

Dibuat berdasarkan Request (permintaan) dari salah satu teman di Facebook

Referensi : Nihaayah AlmuhtaajVol 7 Hal 137, Almughny Ibnu Qudaamah Vol 5 Hal

41,

http://www.facebook.com/note.php?note_id=130046347036971
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15.4 0100. Dosakah Suami Yang Menolak "Ajakan" Istri

PERTANYAAN :

Ri Ly

Salah satu kewajiban seorang istri adalah melayani suami di atas tempat tidur. Tak

ada istilah "malas" buat istri, kalo menolak, dosa yah ? Nah yg mau saya tau, gimana

hukumnya kalo istri yang kepingin tapi suaminya ogah, dosa nggak ? Sebelum dan

sesudahnya terima kasih banyak. Mohon maaf jikalau p'tanyaan saya ada unsur

pornografinya. Jangan dilaporin ma Pak Tifatul yah ?:D

JAWABAN :

Imamuddin Al Porongi

Sekedar tambahan, ukuran kebahagiaan sebuah keluarga juga bisa dilihat dari

hubungan di atas kasur (bkn kuantitas tpi kualitasnya). Jika salah satunya malas

diajak "perang" ada sebab-sebab yg menjadi penyebabnya, bisa jadi krn jengkel, atau

uang blnja krg atau sebab2 lain, misal kecapekan (biasanya klo cuman capek ajja

pasti mau), dan ada masalah yg membuat kita "senang" hingga enggan

melakukannya.

Mbah Jenggot

Kewajiban seorang suami adalah memberikan nafkah lahir-bathin, jika memang sudah

diberikan tapi masih saja kurang ya sudah gugur kewajiban suami. Kalo bicara dosa

dan tidak, mari kita lihat kewajiban suami mengenai nafkah batin.

Batasan kewajiban memberikan nafkah batin terjadi khilaf:

>> Menurut satu pendapat Syafi’iyyah seumur hidup satu sekali. Selebihnya

disunnahkan empat hari sekali

>> Menurut Hanafiyyah wajib tiap empat bulan sekali.

>> Menurut Hanabilah wajib empat bulan sekali bila tidak ada udzur

>> Menurut pendapat rajih dari Malikiyyah wajib tiap empat hari sekali bila ada

permintaan dari istri.

RE F E RE NS I

1. Hawasyi As-Syarwany vol. VII hal. 183

2. Mughnil Muhtajvol. IV hal. 414

3. Raddul Mukhtar vol. III hal. 2024. Al-Fawakihud Dawany vol. V hal. 131
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5. Mathalibu Ulin Nuha Vol. V hal. 265

6. Fathul Bari Vol. IX hal. 373

4. 131 >> L-al-Ji gJi glsw as1,aj!

J-> 3' Jug , yidi Asl 15 eujve ..e 31, u zgjºi Ae -9 * 25) : J…il --ve Jê Aië .eg" wis

05 - zay Me Ass sja si, J e, ai e - * * * Gais -93 e 23 J-9 A --e : 394-39

di as , u... Ju sy Js A të zai s'e gji lë e sa si uji -99 , ai a S v - als S du jº!

e '', syu zai : Je J ë>>, ~SS iki w të le aj zai di el-Ji ue se zgji & Bl - al.

e V3 si, J. 3.25 S Aië Jºul J9- - ***'s al..!!!, **J) A

5. 265 > 2 L-edi sjzd sg-ji Jai -Juae

b) 3, .. el J5 g ) 4.la vi si $,- , 3,95 si e is isl… *-*) (* 29 ) zgjº : gl (*,*3 ) J-aë

--5 S 3.4 05 ; apº 3- A lus3 , gyjl 3- A ** ♥y ë synë Juv dº 3 ua sky Ar (xė

9 " el-,iu ski " A 3,5% v As se a di A ( e… ) ** ( * ) 494 -19 sky di Jug Ale - ål- ve

" we -la ) *aj ve9 ai e gjill A ,539 , •4-553 &294 33.01 Ai &Ali Ale Ju…!! " atë?" )

3.-19 gis) ,le 5S gj o JU (sy se uJ 3,-) ：-) )

6. 373 >> & uji syzj syuji zë

»> 3> 3>** v*** 3,i si u ayi 3,9,2 x 05 9) e live Judë 4-9; &l - 32 - 35 3.* suela! • Alas*19

*J* A ** a. 329 uj sy A –Al-J Jaw 329 $, ~~~ Jās .la - S di nëuj » 3944-09

3,e

15.5 0 102. HUKUM MENELAN SPERMA I MANI

PERTANYAAN :

Cikong Mesigit

»S-JA sºlle.. Sebelumnya mohon maaf mungkin karena agak pornografi, tapi hukum itu

jelas jadi harus dijelaskan juga. Pertanyaan inbox dari salah Seorang Cewek :

bagaimana hukum menelan air mani ??? Saya ndak bisa menajawab jadi dilempar

kesini, lanjut....pencerahan.

JAWABAN :

Masaji Antoro
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Waalaikumsalam Wr Wb. Hukumnya Khilaf, pendapat yang mashur TIDAK HALAL

menelan sperma/mani.

(a;-3) Jai 4 Je- & J- S *i se-J :-al Jer: A. Aa! J.J J5 J>: Ja( ,°

* yre S A : sys, 43 : :J J; sas : Juli (-u-J --le

(CABANG) : "Bolehkah menelan mani yang suci? Ada 2 pendapat, dan yang benar

dan masyhur bahwasanya itu tidak halal karena mustakhbats (menjijikkan) seperti

Firman Allah SWT : [ Dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk. QS.

7:157 ]. Sedang menurut ASSyaikh Abi Zaid alMarwazy menghukumi boleh karena

mani adalah barang suci dan tidak ada DHOROR (bahaya) di dalamnya". (Al-Majmu’

alaa Syarh Almuhadzzab II/556).

Neil Elmuna

Pada kitab At-TaQriirootus Sadiidah karya Sayyid hasan alkaaf hal 128 dijelaskan ada

3 pendapat hukum mani (hukmul maniyyi fiihitsalaatsatu a0waal):

1. maniyyu jami'il hayawaanaati Thoohirun illamaniyyal kalbi walkhinziiri wa far'i

ahadihimaa.. Wahuwa Qoulul imami an-Nawawiy. Wahuwal mu'tamadu.

2. maniyyul aadamiyyi Thoohirun wa maniyyu ghoirihi najisun ... Wahuwa Qoulul

imaami arRoofi'iy.

3. maniyyul aadamiyyi wa maniyyu kulli hayawaanin ma-kuulin Thoohirun . wa

maniyyu ghoiril ma-kuuli najisun.

Ta’rifu annajaasati lughotan : "kullu mustaOdzarin", sedangkan wa syar'an bil haddi :

" kullumustaOdzarin yamnau shihhatash Sholaati haitsu laa murokhkhisho".

Ta’rifuhuu bil addi [ adat, menurut watak normal manusia | " kullun min jami'i maa

yu'addu mustaOdzaron indal aadati. Wahiya 1. albaulu 2 alghooithu 3. addamu 4.

alQoi-u 5 alwadiyu 6 almadziyyu 7 alkhomru 8.annabiidzu 9.kulu muskirin maa-i'in

10alkalbu 11. alkhinziiru 12 far'u ahadi kalbi awil khinziiri 13 almaitatu 14. Sya'ru

almaitati 15 'azhmu almaitati 16 labanu maa layu-kalu lahmuhu 16 Sya'rughoiril ma

kuuli idza infashola fii Chaali chayatihi 17 almaa-u as-saa-ilu idzaa khoroja minal

ma'iddati.

Dari semua uraian diatas dipastikan bahwa air mani manusia itu suci dan tidak

termasuk dalam kategori najis baik menurut definisi syara' ataupun menurut

perhitungan benda2 yang dinilai najis oleh ketentuan fiQih, namun air mani itu dinilai

dari dzatnya memang suci namun soal boleh "ditelan" [ dikonsumsi ] atau tidak ?

hmm ?.
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15.6 0108. HUKUM BERPELUKAN SESAMA JENIS

PERTANYAAN :

Syifa Muhammad

Assalamualaikum....bagaimana hukumnya ketika seorang laki2 bertemu teman atau

saudara laki2nya lalu keduanya berpelukan...mohon pencerahan para ustadz2 di

sini...syukron. (Tanpa ada Syahwat).

JAWABAN :

Adam Sriyono

Bismillaah.. Dari aisyah ra. Ia berkata : Zaid bin haritsah datang kemadinah dan

rasululloh saw. Datang ke rumahku, kemudian ia datang dan mengetuk pintu, lantas

nabi saw. bangkit dan menarik kainya, serta memeluk dan menciumnya [HR

TURMUDZ|].

Mbah Jenggot

HUKUMNYA SUNAT J|KA UNTUK MENYAMBUT KEDATANGAN SESEORANG

DARI BEPERGIAN DAN MAKRUH UNTUK SELAIN TU, Ta bir di kitab |'anah Juz 4

Hal 191-192.

192-191 : 2 el, j-J -jual Gue

(J- 3’ - 3’ -, - J: -Lu su-9 ial,& 934 sel el,- 9: Jes : ,sal - ( -ul:

5-eul 09 ->, ' - 3 :9-e 3- ul° --> -> u: - sal &el: , -->J : - w- S

& : : : - ) ->- - - au ura : - au4 - - 4 - - - J:

Je a;-3 -ae bre & --> , 5 : 2, -->: : , : - 3 °9-J -> -l Jé jura 43-a

&u:90 4:u-> - - asu J: - 4 Aau - Jl Jr.,".

Membungkuk Hukumnya makruh sebagian besar ulama mengatakan Haram. Imam

Nawawi berfatwa makruh membungkukkan kepala juga mencium kepala atau tangan

atau kaki apalagi terhadap orng kaya,krn ada hadist yg menjelaskan barang siap yang

tawadhu karena kekayaan seseorang (maksudnya terhadap orang kaya) maka hilang

dua pertiga agamanya. Namun hal tersebut disunahkan dilakukan pada orang orang

Sholih atau orang Alim ato orang yg mulya,krn Abu Ubaidah juga mencium tangan

Shohabat Umar.......dst.

&u:90 4:u-> - - asu J: -:

Disunahkan merangkul orang yg baru datang dari bepergian. Tabir yg mirip bisa
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dilihat di bawah ini.

(3 A-9-23 2-us; J. Jus Jl 8, J: 21, 13 AS$9 J s93.J au') Ju J:J s" ( J3 -u: 43°

4:59: Ais: sup2; sual Jus 1: -- J:: - *-U >'N J. J* 3> 3 Asure: 4 - 3 Axle

4 J yue 3: Su-2 & J;.J Jé; ial,SJ - : 34 J8 - J Ja" ue asures

J: ul-3, & 2u: ular. Jé Jr.:) --> - J J83 & 4 ge) &35 ° 29' ul - J u:, al,

*, - u: - - - - J-AJ: 2 Ju : 4: - - 4 - - -

Juila') yu-2 & 2,: Aé-2 J; Al J.153 - 4,5) --> -ala01: As-Jl; 4:J 4-3 Je A3-3

úu: al;-334-Ju AJ Al J: 2,: Jl;) J3 sl;-3 3u:Su: el,- 33&Ju J:J ul° 4-3) - Jle

-al. J-St: -: Je

134 : 2 -SJ 4

* - SM -u 3 Ju *LS sas:J as J. B, J: Qu-- as , Ji re-a- -b:

3 °ual les J. J: --> -is J- : - ; -1, - J: -Lu Lis al-J: : ,sal :-s

3 °, -, - 3’ 89-J -e & Jé jura 43-2 & 3'- 3' 3>S: : - - 3’ -9-2 3 -le

ueuil alaeºl; su, S al: ,J & le & 52u J- S bre - : , : , , , ->>

-u.J & -u & &euill; 3:44 we. Ju; La 4: ,sa: e):S JG -u-Ji: -4-0

JS J: Jis: -4: "Je 43 -J & Al: -0 v JSJ -3-e & 4* S - u:M -: J-:

Jai Al J: - ke-J &es - a.l. Jú -J : v -> ssè,-J 4.94 Ju : ua,ua

e->J -->J 4 Aau -- Jl J-J Je a;-3 -- lela - 9 Ju yu-9 SM selal; sula) :

*u -- 3 v Je ré-ax 4-3 -es, : 9u 2-4 b: au 4 ru J: J' - 0.

4 bulus - J- 3° 5 Js' ut,- - - Las , Je Sau ul 'Jur as 9,-l:

**,- 9 323.0 Dw yue 4 ul Ale -- 123: 4- ul Jié-J .

37-36 : Je :e gul sj-J As-J

- - - - - 4 - - -- - - - - -ae J: -s.

A : Jl. J: si ul : (*wes) - 3 ( , - , ) ) a >Jue 4-3 : (*J: ) J:

>S: -Jue wa- al - a >Jue JiJi Ji Ji Q: J' - La 3, S: - ) - 9 esul

Al. }\S3'N : J$ 53 ui.U.
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15.7 0126. HOMOSEKSUAL

PERTANYAAN :

Abdurrahim Al Fatih

Assalamu'alaikum. Ustadz, tolong dibahas BABAMROT.Illl Jazakumulloh.

JAWABAN :

Masaji Antoro

Waalaikum Salam........

PENGERTIAN AMROOD

Dalam HADITS :

Nabi Muhammad Shallaahu alaihi Wa Sallama bersabda :

*u : S -, -, -l Jai

"Penduduk surga itu jurd (orang yang tidak memiliki rambut di tubuhnya), murd (yang

tidak memiliki jenggot dijanggutnya) dan yang kemudaannya tidak akan sirna" | Faidh

Alq00dir III/85].

Dalam F|QH :

ãal.J sulu la 4 Jui. J: 2, 4-3 - S3 e-i - Jui. S: :-- - 3.0 -u:J 3a: >, S

"Amrod adalah pemuda yang tidak tumbuh jenggotnya hanya saja bagi orang yang

telah berusia yang tidak memiliki jenggot tidak bisa disebut amrod melainkan disebut

dengan Tsath" [Al-lqnaa Li Assyarbiny II/407].

AMROOD (meeril, thuyuur) dan BAHAYANYA

(1) (J ra-J-s: 9... di Jes - a abu -- Jw 4 ol-, -e -S :

* .........Jeu Ja's -- , As-ji ---90 u: ;uš : “B u; -, J-S 4

34 Sl -Jw - - 4 s$i- v ->ul Qsti asal Jé 3 es's } : Jw Jes -:4 -

•:,-. as - J su-Ji Q3 - 34 Jur, J:ul.......

3 - 4 A : ) : - 4 - 4 J- Je: Jesius 4 - -ue & s-A :

Ju-J 9b, ( a, 5i, 9- J- Jl Jr.........

Su: Jaé AjNe- J-ul: ASGSuJ &al: 4-aès 4 - -3-: 2130 Jl u- 4 - -3- 230
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ju. J° Ja: 3ss, J: su-J -ul- 3l- - Al-ue Ji Je J4: •:-J &3.Ul: •l-J Jia) 3. Ju:

->e & - >: *J Jai -u. .....

--- 9sel u-S: 2,8 °94 J al Jue & Ji-,-l 34 ° 4 r9-9 sule - Les

9 -&M se-" -es --u -, w: se- 9: ei -- k: --- u: :

*- ras su-l :-su-b- - 4 su.eS : -- S : Ju di 4 - 9: , -!

& es (2,8 & - J-A- ) : Ju. 9s Jes : - - -- 3° su-l &

--es es,a -- : - -ei& Jeras oses" - Ju:*** 9:- : Jé di Je

J-sal J3 J3lsa: --e: J3-sua:

JS3 su-J -; ,a J& J- ( es as J-e - ) J- ul J- 3.0 - 3 : Jé di se- Jes

4 - J- G - aw) -- J- se - - - - - J; Je,8 Gku :

i, ua 4 su: ) 4 Jé - 9 : Je° u, La ev) 4 Ju: :-al J- 4-3) - - *

aw - 4 - : 9u-J- * us, u, Ga 94 &, - - 3 Ju

e); ular 5, J5& 9 A : : Jé: *Ja: : -a: -) :, 4-3) - - 4 J-->

Je, e bu-S ,a-l - uad s.a , 9% useus: ula: : - ) - Js &

se4 - G -aat as- 4 Ju- sis:u-X, e-1, 2,4 - J su-l:

Ulama Madzhab Arba'ah (Hanafi, maliki, Syafi'l dan Hanbali) sepakat tentang

keharamam Sodomi bahkan keharamannya melebihi ketimbang perbuatan zina

sekalipun dan termasuk dosa besar karena berdasarkan hadits-hadits yang mutawatir.

Allah Subhaanahu wa ta'aala mengutuk perbuatan ini dengan firmanNya:

"Dan (kami juga telah mengutus) Luth (kepada kaumnya). (ingatlah) tatkala Dia

berkata kepada mereka: "Mengapa kamu mengerjakan perbuatan faahisyah

(menjijikan) itu, yang belum pernah dikerjakan oleh seorangpun (di dunia ini)

sebelummu? Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsumu

(kepada mereka), bukan kepada wanita, malah kamu ini adalah kaum yang

melampaui batas." (QS. Al A'raf:80-81)

Imam Turmudzi meriwayatkan dari Ibnu Abbas ra, Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa

Sallam bersabda :

"Allah Azzawa Jalla tidak akan melihat lelaki yang mendatangi lelaki dan perempuan

yang 'mendatangi perempuan dalam duburnya" (HR an-Nasaa'i)

Sodomi merupakan perbuatan yang dilaknat dan dimurkai oleh Allah Ta'aala, para

malaikat dan semua manusia karena menjalaninya berarti melakukan perbuatan

menyimpang yang tidak dapat di terima oleh akal sehat dan naluri yang lurus,
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menunjukkan pelakunya adalah mereka yang telah hilang rasa malunya, harga dirinya,

bersedia melepas jiwa kesatriaannya dan menggantinya dengan perilaku binatang……

Karenanya demi menghindari perbuatan dosa ini para Ulama Islam sangat berhati-hati

dalam menjaga diri dari memandang PEMUDA AMROD terlebih bila ia sangatlah

tampan, meski hanya sekedar memandang mereka menghukuminya haram namun

sebagian ulama lain mensyaratkan keharaman memandang AMROOD tersebut bila di

sertai unsur syahwat karena memandang AMROD memang bisa menjadi perantara

perbuatan keji dan bisa membangkitkan syahwat yang terpendam. Hasan Bin

Zakwaan berkata:

"Janganlah kalian duduk bersanding pemuda-pemuda pelantun lagu karena mereka

memiliki wajah rupawan layaknya wajah perempuan dan fitnah (cobaan) yang

ditimbulkan mereka lebih kuat ketimbang fitnah terhjadap wanita".

Najib Bin Sayyidi berkata : "Jangnlah seseorang bermalam serumah bersama

amrod".

Ibnu Sahal berkata : "Akan datang di umat Muhammad shollallaahu 'Alaihi wa sallam

ini segolongan kaum yang di sebut “ALLUUTHIYYUUN (pengikut kaum Luth)", mereka

terbagi atas tiga kelompok : sekelompok hanya suka memandang, sekelompok saling

berjabat tangan dan sekelompok yang lain melakukan penyimpangan seperti halnya

kaum Luth (sodomi).

Imam Mujahid berkata : "Andai yang melakukan perbuatan tersebut (sodomi seperti

kaum Nabi Luth As.) mandi dengan setiap tetes air yang turun dari langit dan setiap

tetes air yang keluar dari bumi, kenajisan mereka tetap tak akan hilang selama ia

belum bertaubat".

Tersebutlah seorang lelaki yang sudah biasa mendengarkan pengajian di Majlis Ta’lim

Imam Ahmad Bin Hanbalsuatu saat datang dengan membawa seorang pemuda

tampan,

Imam Hanbal bertanya pada lelaki tersebut,

“Siapa pemuda tampan ini ?”

“Anak saudara perempuanku” Jawab lelaki tersebut

“Jangan kau bawa dia untuk kedua kalinya kesini” Larang Ahmad Bin Hanbal

“Dan jangan engkau membawanya berjalan bersamamu agar tidak menimbulkan

sakwa sangka bagi orang yang tidak mengenalmu atau mengenalnya” Tambah Imam

Ahmad Bin Hanbal.

Sufyan Atssauri memiliki kamar mandi umum yang biasa di buat buat mandi oleh
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orang-orang sekitarnya, suatu saat datang seorang anak tampan yang mandi dengan

telanjang, Sufyan Atssauri berteriak sambil memejamkan mata,

"Keluarkan dia dari kamar mandi.....!!,

bersama wanita aku hanya melihat satu Syetan tapi bersama setiap anak tampan aku

dapat melihat lebih sepuluh Syetan"

Semua keterangan di atas untuk menjaga diri dari bahayanya perbuatan menjijikkan

yang bisa mengarah pada perbuatan Sodomi, semoga Allah Ta'aala selalu menjaga

kita dari semua perbuatan nista, Aamin Yaa Robb. [ Al-fiqh Alaa Madzaahib al

Arba'ah V/63-64].

u; s$-5:44 Jul: alsu s$-s

>s-J gsi A;-lu & S: ; : Al Qs u: gas :

Hukum Liwath/sodomi dan mendatangi binatang seperti hukumnya zina/haram. Dan

barangsiapa siapa mendatangi pada anggauta selain farji (alat kelamin wanita)

berhak ditazir. [Matan Abi Sujaa I/206].

Dalam Sebuah hadits Nabi :

Ju Ju J-ue & : , , : , ; , , seb4 sas : - u: Jé - : u,

J- & 4 & es J. J. & G- es J. J. & 4 - Jé - - 4 - 4 J

3, Je J9. 9 Ju-- 9 J- 9 Ju *u :u - , -, -e 3 Jé P3 as J->

Rosululloh Sallallaahu 'Alaihi wa sallam melaknat orang yang berbuat seperti kaum

Luth dengan bersumpah sebanyak 3 kali. Rosululloh Sallallaahu 'Alaihi wa sallam

bersabda, “La'anallohu man 'amila amalan qoumi luth Wa la'anallohu man 'amila

'amalan qoumi luth wa la'anallohu man 'amila amalan qoumi luth." (Alloh melaknat

orang yang berbuat seperti yang diperbuat kaum luth dan Alloh melaknat orang yang

berbuat seperti yang diperbuat kaum luth dan Alloh melaknat orang yang berbuat

seperti yang diperbuat kaum luth). [Sunan Kubro li An-Nasaai IV/322].

Coba perhatikan (kurang lebihnya) cacian Imam Nawawy terhadap pelaku sodomi

berikut ini:

J - el° 3.l. -: Asyu-Ji: , -!> -><! e-e -- us, ulau -bu-l sasi : J.
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* - aul 9. 9 - 3 J. JA5 -ae :

S :U; 3)-J: Jiu Ji w: :;-U Jal: : , -adu Jal: , -!u 3-l: , ) :J -

& 4 vs Jw & 4 gu & 4 -ju --, Su-4 - 9: J an J. - a &

Jra.J J-); -& : 59.as u-3 14: ãju.J

“Perbuatan Sodomi itu lebih hina dan nista dari apapun, engkau memandang hina

kelakuan anjing, keledai dan babi (maaf) maka bagaimana mungkin perbuatan itu

layak dilakukan dari makhluk semulya manusia, engkau bangkai yang menjijikkan,

lebih berhak mendapatkan aneka kejelekan dan celaan dari lainnya, berhak caian dan

umpatan, sesungguhnya pencuri dan pezina sekalipun lebih baik keadaannya

ketimbang tukang Sodomi karena mereka adalah para pelaku yang menghianati janji

Allah, sedang pelaku sodomi ? Apa yang dihasilkan dari sekitar pinggang ? Jauh

amat, terjerumus sekali, rugi sekali (bila harus di tanggung) dalam neraka jahannam

dan merasakan kepedihan dalam tempat kembali kelak". [ Alfiqh Alaa Madzaahib al

Arba'ah V/63].

Semoga diantara keterangan ini ada yang nyantol dalam maksud pertanyaan Ustadz

Abdurrahim Al Fatih. Wallaahu Alamu Bis ShOWaabi.....

15.8 0132. Mengucapkan Salam Kepada Lawan Jenis

PERTANYAAN :

Secercah Harapan

Bagaimana hukum pria uluk salam kepada wanita bukan mahrom dan bagaimana pula

hukum menjawabnya ?

JAWABAN :

Mbah Jenggot

1. Antar lawan jenis yang terdapat hubungan suami istri. Karena hubungan di antara

keduanya adalah legal, maka berucap salam di antara keduanya diperbolehkan.

Bahkan, sunah untuk memulai salam dan wajib dalam menjawabnya, karena ada

anjuran untuk menjaga keharmonisan di antara keduanya.

2. Antar lawan jenis yang terdapat hubungan mahram (keharaman menikah di antara

keduanya karena hubungan kekerabatan, sesusuan atau besanan). Dianjurkan

ucapan salam di antara keduanya, sunah memulai salam, dan wajib menjawabnya.

3. Antar lawan jenis ajnaby - ajnabiyyah, akan tetapi salah satu pihak berusia lanjut
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(‘ajuz). Diriwayatkan dari Sahl bin Sa’d radliyallahu anhu, dia berkata, ”Ada seorang

wanita tua yang memunguti batang talas dan memasukkannya dalam tempayan, lalu

membuat tepung dari gandum. Seusai salat Jum’at, kami berucap salam kepadanya

dan dia menyuguhkan makanan itu pada kami,” (HR. Bukhari)

4. Antar lawan jenis ajnaby – ajnabiyyah, akan tetapi salah satu pihak adalah

sekumpulan orang. Yakni antara satu orang lelaki ajnabiy dan sekumpulan wanita

ajnabiyyah. Atau sebaliknya, antara satu orang wanita ajnabiyyah dan sekumpulan

lelaki ajnabiy, dengan syarat aman dari potensi fitnah. Diriwayatkan dari Asma’ binti

Yazid radliyallahu anha, dia berkata, ”Rasulullah Saw lewat di depan kami beserta

para perempuan, lalu beliau mengucapkan salam kepada kami,” (HR. Abu Dawud)

5. Ucapan salam lelaki ajnaby kepada wanita ajnabiyyah di hadapan mahram dari

wanita tersebut. Hal ini diperbolehkan, sebagaimana dituturkan Imam An-Nawawi

dalam Syarh Shahih Muslim.

Perincian hukum di atas adalah ketika salam diucapkan secara langsung atau face to

face. Bagaimana jika ucapan salam antar lelaki ajnabiy dan wanita ajnabiyyah

dilakukan melaui media tulisan atau titipan melalui orang lain? Dalam referensi

Syafi'iyyah dipaparkan, bahwasanya disunahkan berucap salam lewat tulisan atau

titipan kepada seseorang yang dianjurkan (masyru') untuk diucapi salam secara

langsung. Dan, sebagaimana paparan sebelumnya, ucapan salam antar lawan jenis

ajnabiy – ajnabiyyah adalah bukan sesuatu yang dianjurkan, akan tetapi makruh bagi

lelaki, dan haram bagi wanita.

Hanya saja, terdapat penjelasan secara sharih atau tekstual dari kalangan madzhab

Hanbali, seperti dalam Kasysyâf al-Qinâ', bahwa seorang lelaki yang menitipkan

salam kepada wanita ajnabiyyah tidaklah mengapa. Karena dalam salam tersebut

terdapat kemaslahatan (yakni kandungan doa) dengan pertimbangan ketiadaan sisi

negatif yang berupa fitnah atau potensi zina dan pendahuluannya. Demikian referensi

fiqh klasik memaparkan. Namun, dalam penerapan keseharian, hendaklah

diperhatikan kemungkinan sisi negatif yang bakal ditimbulkan. Apalagi di zaman

teknologi komunikasi yang serba canggih ini, sisi negatif akan lebih banyak

merongrong interaksi antar lawan jenis. Sedangkan kaedah fiqh menyatakan bahwa

dar'ul mafâsid muqaddam 'ala jalb al-mashâlih, mengantisipasi dampak negatif harus

diprioritaskan dari mengakomodir kemaslahatan.

Referensi:

1.As-Sayyid Abu Bakar al-Bakriy bin Muhammad Syatha, I’anah at-Thâlibîn,

Surabaya: Al-Haramain, tt.

2.Abu Zakariyya Yahya bin Syaraf al-Nawawi, Al-Majmû’ Syarh al-Muhadzdzab,

Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyah, 2002.
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3.Abu Zakariyya Yahya bin Syaraf al-Nawawi, Al-Adzkár, Surabaya: Al-Hidayah, tt.

4.Muhammad bin Alán, Al-Futühât ar-Rabbâniyyah, Beirut Dar al-Fikr, tt.

5.As-Sayyid ‘Alawiy bin Ahmad as-Saqqaf Fath al-Allām fi Ahkâm al-Salām, dalam

Sab’ah Kutub Mufidah, Surabaya. Al-Hidayah, tt.

6.Muhammad Abdurrahman bin Abdirrahman al-Mubarakfuriy, Tuhfah al-Ahwadziy,

Beirut: Darul Fikr,

15.9 0157. HUKUM JABAT TANGAN NON MAHROM

PERTANYAAN :

Djawa Areta

Assalamualaikum. Mohon pencerahannya kepada sesepuh piss ktb terutama para

admin gmn hukumnya laki2 yg bersentuhan dgn wanita yg bukan maghromnya

ataupun sebaliknya?? Monggo dipon kupas,,

JAWABAN :

Nur Hasyim S. Anam

Jabat tangan lain jenis haram. Bersentuhan dalam pengobatan boleh. Baca fathul

qorib

Mbah Jenggot

Berikut Tabir yg memperbolehkan melihat /menyentuh laen jenis krn ada hajat,

dengan syarat harus ada mahrom yang menemani, tidak ada dokter yang tunggal jenis

d||.

482 : e :u-J j-J :) : - Je ja

A 3: k: ex-J - J SJ ua -Ju-Ji: al-M: -aa" - al 3: 4: :e-s

Jus 4-Jw. Jr. Aua D3S. Si J-AJ 5, J a 5: : :Jw 5, Dua es: S 5, JJ J-,

•AJ Al ->s-- J- ex-Jou & Ges ua us, eul: : 4 - :

Jus au) aras usul : sua-S A-J al 2 -4 *A- al jur ulus e-A:

Jal J A- ,al 3: le J vs J-a!" 3- 5 * 3' Ges -1,4 J su.J 4- Ju:) y9u

5s3, & - --sel - - -- 9: Jl. Jas: a-3) Jé st -j - jss-J J

s;-J Jl°,-.J .3453 -u-J Jiss-J J ,al J-J° :4: -usu J 9ual -:JW.L J3 ->w J 9-ia:

41-39 : 2 -u
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J>J á: 5i, 3i 39) 3i a,-533'- 3:u. 3ra-& ä-u-U 29es Asur-3 -aal J-J Jal si Ju-u:3

-& J3 - 5i, eue e-3 Ju J.J le-> : :i, u J- 31 J- : 5i, u J- 3l

J e-4 4. al.) --> - >: & 4 : -- >: & - S3 - 23rs & C , es: S Ji:

Ase,- - - 3, 55, Gal, Gal, AS Gal, Gal, : - -a: - 5,-)

s- - - sul: : , e,- ru: -Juei, SM ---e,5%* al A& - :

>: , le & Us U-' , , 's 4-5 jal, e :-3 : ,as S u , , SJe àla e,

e. S! re, S - 4,34 re, AS - 3 J.: ga: : ?-JéJ.J : , :u SI -e, N .

ual esuls -Ji Q J-l.

Dari 4 madzhab semua mengharamkan jabat tangan pria-wanita non mahrom,berikut

tabirnya

1). Madzhab Hanafiyah

333 e / 3 :) - s.us,-Ji E.J 94 seääl Aâ-)

J! A-sua. Ju J-l 9 b>e -\s Qg 4u -\s 31 Ja: : , Ge : 34 ° sl;- a;- -J ul:

Je: 9 Jr., Jé ol: : -59 -ael J- S3 : S di 4, -Ju Jus

2). Madzhab Malikiyah

279 e / 11 :) - -ali : -J Jessual :u-)

: si: ;; 3: S :zi : --suai -ji ul: :S sisi, jik; -sua : Ss.- , -, - , -, - 13 &: : - y52- 39

3 - A & J: 4 J: : 4 Ju : - jadi -:: - - - 2 Juli
:

3). Madzhab Syafi'iyyah

113 e / 10 :)--la-J e :-J :u-)

des ; segal 4 :ua :0- 3,5 : ... : S: : , 3 -ju Jiu

4). Madzhab Hambaliyah

239_2 | 1 : ) -ssu-J -S au9 4: J &u°N)

Ju-b 2: ele - els & 2, J- :u - Jl. 4u -S 5,- - 3: S:
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المحذور وعدم
للمصلحة به بأس

ال
إليه

وإرسالها
األجنبية إلى .السالم

Kesimpulan :

1. Hukum jabat tangan antar lawan jenis secara langsung adalah haram, kecuali bagi

anak kecil atau yang sudah lanjut usia yang tidak berpotensi menimbulkan efek

negativ (syahwat dan fitnah).

2. Hukum jabat tangan antar lawan jenis non-mahram dengan menggunakan kaos

tangan dan penutup sejenisnya, berhukum jawaz asalkan tidak berpotensi

menimbulkan syahwat dan fitnah.

Raden Mas LeyehLeyeh

Tambahan hukum berjabat tangan dengan orang tua. Hukum berjabat tangan baik

antara perempuan muda dg laki2 tua, laki2 muda dg perempuan tua, perempuan tua

dg laki2 tua haram menurut syafi'iyah dan malikiyah. Boleh menurut hanafiyah dan

hanabilah (Mausu'ah Fiqhiyyah 37/359).

Sebagaimana dimaklumi persentuhan ini menurut versi yg membolehkan hanya jika

tidak disertai syahwat. Seandainya kita hendak beralih madzhab dg memilih halal

berjabat tangan dg org tua maka tentunya harus mengetahui detail persoalan dlm

perspektif madzhab tersebut. Ambillah contoh madzhab hanafi. 'Ajuuz dlm hanafiyah

diistilahkan dg "kabir ma'mun minasy syahwat" alias orang tua yg terjaga dari

disyahwati (Ibnu Najim al-Hanafi dalam Bahr al-Ra-iq 8/219). Berkata Ibnu 'Abidin, yg

dikehendaki syahwat dlm permasalahan melihat dan menyentuh adalah:

> Bagi laki-laki : condongnya hati di mana terkadang organ vitalnya ikut bereaksi.

Menurut qaul lain (dan inilah yg mu'tamad) cukup dg condongnya hati tanpa embel2

ikut bereaksinya organ vital pria. Lalu oleh Abdul Ghani dijelaskan: maksud dari tanpa

ada syahwat seperti halnya kita memandang ajnabi/ajnabiyah seolah sama saja dg

memandang putra-putri kandung kita.

> Bagi wanita: tergeraknya hati dalam artian ada gelagat menikmati jbt tangan itu.

(Hasyiyah Ibnu 'Abidin 1/407 & 3/33).

Kesimpulannya: masih diperbolehkan berjabat tangan dg org tua dg mengikuti

madzhab hanafi/hanbali. Dg memandang kriteria syahwat yg ketat di atas tentunya yg

dimaksud org tua di sini adalah kakek/nenek tua renta. Bukan bapak-bapak separuh

baya.

Bersalaman dengan anak kecil.

Hukumnya boleh menurut hanafiyah, hanabilah, syafi'iyah dalam qaul ashah, dan

malikiyah dg definisi tersendiri ttg 'anak kecil'. Sebagaimana dimaklumi kebolehan ini
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terlaku jika tidak disertai syahwat. (al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah 37/360-361, Bujairumi

'ala Khatib 4/119-120).

[by Gus Umam Zein @ Older version PISS-KTB ]

15.10 0172. Hukum Telepon dan Sms dengan Non Mahram

PERTANYAAN :

Athoillah Alawiyyin

Assalamualaikum..... ustadz dan ustadzah saya mau tanya perihal hukum sms dan

telfon laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim tanpa keperluan (hanya bosa-basi

atau ngobrol), itu diperbolehkan apa termasuk kholwah atau berduaan, tolong kalau

bisa diberi sumber, dan kalau pertanyaan ini sudah dibahas di sini sebelumnnya

tolong dikasi link, syukron katsiiron

JAWABAN :

Mbah Jenggot

Komunikasi via HP pada dasarnya sama dengan komunikasi secara langsung. Hukum

komunikasi dengan lawan jenis tidak diperbolehkan kecuali ada hajat seperti dalam

rangka khitbah, muamalah, dan lain sebagainya.

RE F E RE NS I

1. Bariqah Mahmudiyyah vol. IV hal. 7

2. Al-Mausu’ah Al-Fiqhiyyah vol. I hal. 12763

3. Ihya ‘Ulumiddin vol. III hal. 99

4. Hasyiyah al-Jamal vol. IV hal. 120

5. Is’adur Rafiq vol. II hal. 105

6. Al-Fiqhul Islamy vol. IX hal.62927. I’anatut Thalibin vol. III hal. 301

8. Qulyuby ‘Umairah vol. III hal. 209

9. I’anatut Thalibin vol. III hal. 260

10. Al-Fatawi al-Fiqhiyyah al-Kubra vol. I hal. 203

11. Tausyih ‘ala ibn Qosim hal.197
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1. 1. 7 -e 3l," j-J 4>>>- :

(sse-Jé -- 9° :4 ua : ( -- 9 - S : -S uuj & -Sa' -Jis ->u

-- 3! (4-4 J: ,& 4-9- 2, S: 41° -- S: ) -el-M (- ) :- ) y: :1:4: :ulis

-sel -ae 5, Juas wi ->J Jé -ae s!:S 4u -: S si (J-SJ Ls; ) Ale

9 J>, 'e- 31 -S 5, Ji Qi r9-Jé Las -: ele 2, 4u -sel ele 2, b>e

-- 31 Jr., 453 -: ; Véle 2, 4u -15 Jl; &- - -a’ 4:u-l 89-M & Jr., 2, 53> -5

si (*) su; 9-ub - le Jw 4 - 4: ) -se e & : --e - , le

:) u: : : , M3 Ju: Jx-M: Ju: Jl.Ji: Ju: Jual --- u5 A; : * -&

e J- sa: : - se-J si arah le J9- -S #, -- 89S 3:

1. 2. 12763 --> J:S s:J :M Ae;-3.J

Jes : ua & 3--> -S uuj & -sel 3: S di Jl susia) --> -S $i, Ji & PSS

e eus'' - 4u -se ui a lele J-, -, b>e -sel J-A e- 3 : 5,- 9

*u-Ji: :Juli ue &al,SJ -S- & P9-J -l: ele ex-Jé ele - - - 4u: -> si

lele - Jl e-4 a >: *- Jl 4-4 5i, Ji ?9- Je 2, Jr., Ji :-J : uu-Ji:

Ale us>) u,- :u:J 3 re:

1. 3.99 >-2 -Juli j-J ga-J asle su-!

e-9) Je a,- -N3: :u.J 3>w 4 -, w5 Ju-J -Je- su-l 3: S Aji Je J. Luas

J-A se- su-U : -!> -- : 4 ,adi 3,- .eS -J- 5, Jee,- su-lu l-J

4-- es. J-S rel ,adl:

1. 4. 120 J° &l," s:J J-J

(* 4 J33 - Jl: 59-a) (3,5° : alas J. 4-& •-a: - ;-9) J-A: 5i, Ji (J: ,a) - G

us: - - - Le V 3, 4 - ES: 4-3) ,-J & Jr., A. J. --U : - -a: :

: AA P9s & 4- : - : - 4,a uas se-9sassi di Jes & &, & 4 : -

A" st, -- - - - - 4 - 4: ulu - : -9u: J-8 - 9 Jsi

u- - -es seJb -- sua, b, 449, 32,- us: as- 9 si "u& e-3 e s;- 4 J

si - elas le a; -J -la- s>,'s 4: 4 -- S & -ad - ul: :e wB -še *

u-- 98 49é Alas.J. J. 9use ul "e.J. A. Ji J-l 9 5, Alas es, - , di s" : 232

*3. * Je,ei -,
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Gue S! 3: S aj & 29-J -e & Jé ususu sur, Aur) -, -es si (: 4-& 2-as - J:

& e-le & AJ Au. Sl Ja', a;- 5-es -K & As- Je& Ji ua k,: 53-J a' u:

Je us 4:5) : -->s A. au le aux - x (uas J. : 4:) - - - 2,45:

-sel si (e-la-Je a; 4:) - Ju Ji J!---! e :50 uju 4:Jé 4u-lu

e-e 3i sisw •e &B - - -ael 5-J a GS 4 : - -sel jur : - le-la

* 5-e - S asl° : , ,ad J- - S3 :-al 2u,} -- -b e-S : *, ju

e,- & 3-4 - GS - - - uas a le-S : -e, Qi es -- di 4 le - 9 :

s: Al Javal

15.11 0.197. BERSENGGAMA SAAT HAMIL 1

Oleh Masaji Antoro

Dalam kitab Al-Mausuu'ah AIFiQhiyyah 31/344 dijelaskan :

Jeeji aks-s:

56-Jeeji eks & : assi Cal: :

: : - : - ; -se:, J: sk atsu: - &- A : Jus

3) - 2: -ui 4,4 J: : , : : , : - 4 di le).

(3) S-1 & 4: - su-i -- (211 /4) >>> xi -- " . . ,- s$39si ski: ) ": ---.

J-9:9 - : 4 - : : - - - - - as: : -->

J: : - : 4 - 4 J* 4 Ju: : , ; : Jus i-3 : 4 - 4 J:

•us - 9 ua ose : - 4 di 4 J: Jus was - 3: J% Jus us

1) : S: , ) .

2: S 96° u: Sisi-s le d' - : 3: Ju-ji sks -q- as : :-a, Je

: :a: ) : as;3 J.) .

6 2

g-us : Sie; -u: : Si- 4 t-s: 4 - : Uji - je:

2) :8; 2: 98 us 3:2).
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: - Si : - ; 4: - u: 3 :u - : 4 - : Si - as is

: -Se: .

3) J- aksak kuis J- : - - - - -q u: :)

(1) 1067/2) -- -,-i" . . Sé JJ Ju: e!" : -- ).

(2) 52- A-,- 3

(3) 280 /5 Aa, as, 48-46/3 US A : -

Menurut sebagian ulama seperti yang dikemukakan oleh Abu ja'far at-Thohaawy

menghukumi makruhnya persetubuhan dengan istri saat sedang hamil berdasarkan

hadits Nabi : "Janganlah kalian membunuh anak kalian secara pelan-pelan, karena

Sesungguhnya air yang mengalir akan menyusul Sang penunggang kemudian

merobohkan kudanya". (HRAbu Daud IV/211 riwayat dari Asma Binti Yazid Bin

Assakn).

Namun menurut kalangan mayoritas Ulama Ahli Fiqh menyatakan halal dan bolehnya

mensetubuhi istri di saat hamil, mereka berpijak pada hadits Nabi :

1. Sesungguhnya datang seorang lelaki pada Rosulullaah shallaahu 'alaihi wa sallam

dan berkata : "Aku menjalani 'azl (senggama terputus) pada istriku". "Kenapa kau

menjalaninya ?" Tanya Rosulullah. "Aku kasihan pada anaknya" Jawab lelaki itu.

Kemudian Rosulullah bersabda “Bila karena hal tersebut (kehamilannya) sebenarnya

tidak masalah, karena orang Persia dan Rum juga tidak menyatakan bahaya". (HR

Muslim II/1067). Mengenai hadits ini At-Thohaawy berpendapat : Hadits ini

menunjukkan bolehnya menjalankan persetubuhan disaat hamil, Nabi memberitahu

orang-orang bangsa Persia dan Romawi menjalaninya dan tidak terjadi bahaya

tentunya bagi Orang-Orang dari bangsa lain juga tidak.

2. Pijakan yang digunakan oleh para ulama tentang bolehnya mensetubuhi istri disaat

hamil juga berupa hadits : “Sesungguhnya Aku hendak melarang ghilah, tetapi aku

teringat bahwa bangsa Romawi dan Persia melakukan hal itu dan itu tidak

membahayakan anak-anak mereka" (HR Muslim)

“Ghilah = bersetubuh dengan istri ketika hamil.

Dalam hadits ini dinyatakan bahwa Nabi hendak melarang persetubuhan saat hami

namun kemudian beliau mendengar berita atau ingat bahwa bangsa Romawi dan

Persia melakukannya dan itu tidak membahayakan anak-anak mereka, maka
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kemudian persetubuhan dalam keadaan seperti inipun tidak dilarang (selagi tidak

menyakiti pasangan suami istri).

Dua hadits di atas menunjukkan diperbolehkannya persetubuhan ini sekaligus

melemahkan dasar hadits yang dipakai pijakan orang-orang yang memakruhkannya.

(Syarh Ma'aani al-Aatsaar IV/46-48, Faidh alQadir V/280). Wallaahu Alamu Bis

Showaab.

15.12 0198. BERSENGGAMA SAAT HAMIL 2

• Aisyah InsyAllah SYAHIDAH >> tentang jima masa hamil,dan

peneletian para dokter pun mengatakan, aman2 saja sebagaimana

sependapat dgn sebagian besar ulama.

• Nur Hafizah >> alhamdulillah boleh. . . tapi kalo istri dah hamil besar 89

bulan geto. boleh ga ya ? kasian kan sang istri. anak mau lahir suami

minta dilayani, dah cukup berat nampung anak dalam perut geto. . .

(Q_0)

• Masaji Antoro >> Sama halnya diperbolehkannya persetubuhan di saat

hamil adalah persetubuhan di saat istri sedang menyusui, Nabi tidak

melarangnya meski bangsa arab membencinya. AIMausuu'ah

AIFiQhiyyah ].

• Uus Hasanah >> assalamualaikum,...katanya bila sering bersenggama

saat hamil tuh,,,,bisa melancarkan kelahiran terus anaknya juga....pintar

lo pakustad ?.

• Khuryati Comé Răck >> Antara W0ng Persia dgn W0ng Indonesia beda

aturankah? Maksh Yai. Arab membenci alasane apa yaYai ? mksh

• Masaji Antoro >> Ning Uus Hasanah - 100 untuk anda

4-3) la-3 : -AS &) •i *ra: :J &- &, 4;. Jau-J ses- au} Jú :ää.al

3:13) 3°3 J sliè: sl;4) A3 -lâl sus 4: 4,-) •-J á-u- Ae-si: AK: e-i;

Asal-S.

RAHASIA DI BALIK RAHASIA

Imam Ahmad berkata : Bersetubuh Saat hamil bisa menambah

menguatkan pendengaran dan penglihatan bayi, semakin

menumbuhkan hidung ditengah wajahnya, membentuk indah posturnya,

menguatkan panca inderanya untuk dapat menerima sentuhan jiwa,
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juga dapat menjadi penyuplay makanan bagi tubuhnya. Nazhah

alMajaalis I/229].

• Masaji Antoro >> Ning Khuryati Comé Răck -

- - - - as - - - s: u: Sie: : :

- : 4 - J-A: : - ase : -

Mereka beranggapan mensetubuhi istri saat menyusui dapat

mengakibatkan rusaknya air susu, kemudian menjadi penyakit yang

berakibat lemah dan rusaknya tubuh bayi, kalau ini benar niscya Nabi

melarangnya, tetapi nyatanya beliau tidak melaranganya. Al

Mausuu'ah AIFiQhiyyah 31/344 ].

• Masaji Antoro>>

J-l Juan es - 9& : -),

•i :; 3> s,- : -s.w, Jesus, au-J J> 9: Si Ja-l 5, J-a:

9: : ex & 9 J. :u el-J 4-es J. 3's 4:5&aea.

- :-S &+- e-lu - -ae S &:

1-J-4-J 21, -ue-Su- :6-l.

2-3,:Ji 52'N,M.

3-ae J: J-J Jes e-l Je : --> -al: -s

4-Wur ra. Las gaji Je laxalu :;) as: Ju Ju-l Jua.

5-Alas ua luas 5-l :989u :; as: Ju Ju-l Jua.

6--, su ) -s-8 sual 3: Ju-l).

7-4-4-J -à; Ju-! .

8--> -lai -u, Aji ulus : -) a Li &-J ja- Jl &-J -

Jalal .

Boleh melakukan persetubuhan di saat hamil, tidak ada bahaya sama
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sekali karena masih tersisa ruang kosong buat janin, keberadaan janin

masih berada di tempat yang jauh dari pertemuan jinsi (ngga khawatir

kesonggrak. Hehe). Yang lebih utama ditengah persetubuhannya,

wanita hamil tidur berbaring pada punggungnya. Sebenarnya tidak ada

pelarangan khusus mensetubuhi istrinya meskipun saat menghadapi

masa kelahirannya selang sehari atau dua hari. Tetapi saat 2 bulan

terakhir masa kelahirannya tidak di anjurkan mensetubuhinya,

mangkanya mesti berhati-hati karena di khawatirkan terjadinya

beberapa kemungkinan :

1. Terjadinya rasa sakit di liang peranakan (rahim/vagina)

2. Kelahiran premature

3. Terjadinya penyusutan liang rahim yang berdampak pada

janin dan ibu hamil

4. Di khatirkan sekali saat persetubuhan suami menghimpit perut

istrinya, ini bahaya sekali.

5. Dikhatirkan sekali saat persetubuhan suami memaksakan

memasukkan Mr. P. terlalu dalam, ini juga mengkhawatirkan

Sekali.

6. Dan beberapa kemungkinan-kemungkinan lain (selak

jumatan, hehehehe..)

http://WWW.6abib.com/a-310.htm

Masaji Antoro >> Bersenggama di saat hamil memang dapat berfaedah

langsung pada diri janin seperti yang dinyatakan oleh Rosulullah

Shallallaahu alaihi Wa Sallam

"s el;) su- 9,-3 ora-3 J:J &- 53° J1"

“Sesungguhnya kuatnya pendengaran, penglihatan dan rambut seorang

janin dengan air senggama". Ial-Mabsuuth li AS-sarakhsy X/36].

Uus Hasanah >> Bila ingin menentukan jenis kelamin bagaimana pak

ustad ?....semua sih waullohuaklam...tp insan kan wajib berusaha ?

....hehehe...(sepunten Crwetnya gak isa Smbuh)...

Asnan Nano >> "berfaedah langsung pada janin", bgmn dgn musik

klasik yg dianjurkan oleh dokter2?

Masaji Antoro >>

s-J S- 1,5 J;) •e : Jè3 S3 Jr, su : - 31 e, & S : 2ul Jé
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s-J S- si JJ Jus : 963 S: 5, J su : ; &B AS $- auel 4-:

l,5 JJ Ju: Asisi, Ji su Ju: SJ Ssi J-J su : - Jl: ,SJ S- Jl;> -:

Ji Qus si J-J su & S3i 5i, su : - Jl; 5, J su : Jl;- -: 3-0

Jr, su : 4-uei-: 5i, su 3-J...

Berkata alQaadhi Abu Bakar bin Araby : Bila sperma suami keluar

terlebih dahulu dan lebih banyak, anaknya (insya Allah) laki-laki dan

menyerupai terhadap sifat-sifat ibunya karena banyaknya spermanya

yang keluar,

Bila sperma istri keluar terlebih dahulu dan lebih banyak, anaknya

(insya Allah) perempuan dan menyerupai sifat-sifat ayahnya karena

banyaknya Spermanya yang keluar,

Bila sperma suami keluar terlebih dahulu namun sperma istri lebih

banyak keluar, anaknya (insya Allah) laki-laki dan menyerupai sifat

sifatnya karena banyaknya sperma istri yang keluar,

Bila sperma istri keluar terlebih dahulu namun sperma suami lebih

banyak keluar, anaknya (insya Allah) laki-laki dan menyerupai sifat-sifat

keibuannya karena banyaknya sperma suami yang keluar. Nazhah

alMajaalis I/229].

• Masaji Antoro >> Kang ASnan Nano - Anggap saja bagian romantisme

berhubungan, yang ada anjurannya bila sedang 'menjalin intim'

hendaknya selalu mengingatNya terutama menjelang dan saat orgasme

agar syetan tidak ikut 'nimbrung mencicipi...BISAKAH ?

• Muhyiddin Aziz >> untuk menentukan jenis kelamin yang kita kehendaki

tentu melalui permohonan/doa kepada Allah swt.

sebagai ikhtiar kita bisa mencoba tips berikut : konon sebagian orang

mempercayai jika yang kita meinginkan anak laki-laki :

1. Ketika mau melakukan jimak hendaknya suami naik dari sisi

kanan dan turun kesebelah kiri sang istri.

2. usahakan sebisa mungkin sperma jatuh/masuk di sisi kanan

perut sang istri.

Jika menginginkan anak perempuan :

1.si Suami naik dari sisi kiri dan turun kesebelah kanan tubuh

istrinya.

2. usahakan sebisa mungkin seperma jatuh/masuk ke sisi kiri
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perut sang istri.

Bagi yang sudah berkeluarga silahkan untuk mencoba meski belum ada

penelitian secara medis namun secara praktek (temasuk pen) sudah

banyak yang berhasil.

15.13 0209. ONANI DAN MASTURBASI DALAM TINJAUAN HUKUM

ISLAM

Oleh Ghufron EICauman

Apakah Onani Sama Dengan Zina ??

Sayyid Sabiq menyebutkan bahwa telah terjadi perbedaan pendapat dikalangan para

ulama dalam permasalahan onani :

1. Para ulama madzhab Maliki, Syafi'i dan Zaidiyah berpendapat bahwa onani adalah

haram. Argumentasi mereka akan pengharaman onani ini adalah bahwa Allah swt

telah memerintahkan untuk menjaga kemaluan dalam segala kondisi kecuali terhadap

istri dan budak perempuannya. Apabila seseorang tidak melakukannya terhadap

kedua orang itu kemudian melakukan onani maka ia termasuk kedalam golongan

orang-orang yang melampaui batas-batas dari apa yang telah dihalalkan Allah bagi

mereka dan beralih kepada apa-apa yang diharamkan-Nya atas mereka.

Firman Allah SWt :

s} Sasu-: :&:

\, : , :: -si si: Sk

V, 954 : uju u: : : :

Artinya : “dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap isteri-isteri

mereka atau budak yang mereka miliki. Maka Sesungguhnya mereka dalam hal ini

tiada tercela. Barangsiapa mencari yang di balik itu. Maka mereka tulah orang-orang

yang melampaui batas." (QS. Al Mukminun : 5-7)

2. Para ulama madzhab Hanafi berpendapat bahwa onani hanya diharamkan dalam

keadaan-keadaan tertentu dan wajib pada keadaan yang lainnya. Mereka mengatakan

bahwa onani menjadi wajib apabila ia takut jatuh kepada perzinahan jika tidak

melakukannya. Hal ini juga didasarkan pada kaidah mengambil kemudharatan yang

lebih ringan. Namun mereka mengharamkan apabila hanya sebatas untuk bersenang

senang dan membangkitkan syahwatnya. Mereka juga mengatakan bahwa onani tidak

masalah jika orang itu sudah dikuasai oleh syahwatnya sementara ia tidak memiliki
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istri atau budak perempuan demi menenangkan syahwatnya.

3. Para ulama madzhab Hambali berpendapat bahwa onani itu diharamkan kecuali

apabila dilakukan karena takut dirinya jatuh kedalam perzinahan atau mengancam

kesehatannya sementara ia tidak memiliki istri atau budak serta tidak memiliki

kemampuan untuk menikah, jadi onani tidaklah masalah.

4. Ibnu Hazm berpendapat bahwa onani itu makruh dan tidak ada dosa didalamnya

karena seseorang yang menyentuh kemaluannya dengan tangan kirinya adalah boleh

menurut ijma seluruh ulamA, sehingga onani itu bukanlah suatu perbuatan yang

diharamkan. Firman Allah swt :

ْ
كُم

ْ
َعلَي

َ
رَّم

َ
ح مَّا لَكُم

َ
فَصَّل قَدْ

َ
و

Artinya : “Padahal Sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang

diharamkan-Nya atasmu.” (QS. Al An’am : 119)

Dan onani tidaklah diterangkan kepada kita tentang keharamannya maka ia adalah

halal sebagaimana firman-Nya: Artinya : “Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang

ada di bumi untuk kamu.” (QS. Al Baqoroh : 29)

5. Diantara ulama yang berpendapat bahwa onani itu makruh adalah Ibnu Umar dan

Atho’. Hal itu dikarenakan bahwa onani bukanlah termasuk dari perbuatan yang terpuji

dan bukanlah prilaku yang mulia. Ada cerita bahwa manusia pada saat itu pernah

berbincang-bincang tentang onani maka ada sebagian mereka yang memakruhkannya

dan sebagian lainnya membolehkannya.

6. Diantara yang membolehkannya adalah Ibnu Abbas, al Hasan dan sebagian ulama

tabi’in yang masyhur. Al Hasan mengatakan bahwa dahulu mereka melakukannya

saat dalam peperangan. Mujahid mengatakan bahwa orang-orang terdahulu

memerintahkan para pemudanya untuk melakukan onani untuk menjaga kesuciannya.

Begitu pula hukum onani seorang wanita sama dengan hukum onani seorang laki-laki.

(Fiqhus Sunnah juz III hal 424–426).

Dari pendapat-pendapat para ulama diatas tidak ada dari mereka yang secara tegas

menyatakan bahwa onani sama dengan zina yang sesungguhnya. Namun para ulama

mengatakan bahwa perbuatan tersebut termasuk kedalam muqoddimah zina

(pendahuluan zina), firman Allah swt : “dan janganlah kamu mendekati zina.

Sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.” (QS.

Al Israa: 32).

Adapun apakah perbuatan tersebut termasuk kedalam dosa besar ?

Imam Nawawi menyebutkan beberapa pendapat ulama tentang batasan dosa besar

jika dibedakan dengan dosa kecil : Dari Ibnu Abbas menyebutkan bahwa dosa besar
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adalah segala dosa yang Allah akhiri dengan neraka, kemurkaan, laknat atau adzab,

demikian pula pendapat Imam al Hasan Bashri.

Para ulama yang lainnya mengatakan bahwa dosa besar adalah dosa yang diancam

Allah swt dengan neraka atau hadd di dunia. Abu Hamid al Ghozali didalam “al

Basiith” mengatakan bahwa batasan menyeluruh dalam hal dosa besar adalah segala

kemaksiatan yang dilakukan seseorang tanpa ada perasaan takut dan penyesalan,

seperti orang yang menyepelekan suatu dosa sehingga menjadi kebiasaan. Setiap

penyepelean dan peremehan suatu dosa maka ia termasuk kedalam dosa besar.

Asy Syeikhul Imam Abu ‘Amr bin Sholah didalam “al Fatawa al Kabiroh” menyebutkan

bahwa setiap dosa yang besar atau berat maka bisa dikatakan bahwa itu adalah dosa

besar. Adapun diantara tanda-tanda dosa besar adalah wajib atasnya hadd, diancam

dengan siksa neraka dan sejensnya sebagaimana disebutkan didalam Al Qur’an

maupun Sunnah. Para pelakunya pun disifatkan dengan fasiq berdasarkan nash,

dilaknat sebagaimana Allah swt melaknat orang yang merubah batas-batas tanah.

(Shohih Muslim bi Syarhin Nawawi juz II hal 113)

Dari beberapa definisi dan tanda-tanda dosa besar maka perbuatan onani tidaklah

termasuk kedalam dosa besar selama tidak dilakukan secara terus menerus atau

menjadi suatu kebiasaan. Hendaknya seorang muslim tidak berfikir kecilnya dosa

suatu kemasiatan yang dilakukannya akan tetapi terhadap siapa dia bermaksiat,

tentunya terhadap Allah swt yang Maha Besar lagi Maha Mulia.

Apakah Onani Mesti Dengan Menggunakan Tangan ??

Pada asalnya istimna’ (masturbasi) adalah mengeluarkan mani bukan melalui

persetubuhan, baik dengan telapak tangan atau dengan cara yang lainnya. (Mu’jam

Lughotil Fuqoha juz I hal 65). Masturbasi adalah menyentuh, menggosok dan meraba

bagian tubuh sendiri yang peka sehingga menimbulkan rasa menyenangkan untuk

mendapat kepuasan seksual (orgasme) baik tanpa menggunakan alat maupun

menggunakan alat.

Sedangkan onani mempunyai arti sama dengan masturbasi. Namun ada yang

berpendapat bahwa onani hanya diperuntukkan bagi laki-laki, sedangkan istilah

masturbasi dapat berlaku pada perempuan maupun laki-laki. (sumber :

situs.kesrepro.info). Namun didalam buku-buku fiqih kata istimna’ (onani) ini adalah

mengeluarkan mani dengan menggunakan tangan baik tangannya, tangan istri atau

tangan budak perempuannya.

Adapun mengeluarkan air mani dengan alat (sarana) tertentu selain tangan pada

asalnya tidaklah berbeda dengan istmina’ dikarenakan subsatansi perbuatan itu

adalah sama, yaitu sama-sama mengeluarkan mani untuk mendapatkan satu

kenikmatan apakah dikarenakan kondisi terpaksa atau tidak, sehingga hukumnya bisa
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disamakan dengan hukum onani yang menggunakan tangan. Ibnu ‘Abidin

menyebutkan bahwa “Perkataan onani itu makruh” adalah secara zhahir ia adalah

makruh yang tidak sampai haram. Hal itu dikarenakan bahwa kedudukan onani seperti

orang yang mengeluarkan mani baik dengan merapatkan kedua paha atau menekan

perutnya. (Roddul Mukhtar juz XV hal 75).

Adapun mengeluarkan mani dengan menonton film-film porno maka ini lebih berat dari

sekedar onani dikarenakan ia telah menyaksikan aurat orang lain yang tidak halal

baginya. Pada hakekatnya melihat aurat orang lain melalui menonton film porno sama

dengan melihat auratnya secara langsung dan ini adalah haram.

Solusi Bagi Orang Yang Sudah Terbiasa Onani

Beberapa solusi bagi orang-orang yang terbiasa melakukan perbuatan ini, yaitu :

1. Hendaklah faktor yang mendorongnya untuk melepaskan diri dari kebiasaan onani

adalah untuk menjalankan perintah Allah swt dan menghindari murka-Nya.

2. Mendorong dirinya untuk mengambil solusi mendasar dengan menikah sebagai

pelaksanaan dari wasiat Rasulullah saw kepada para pemuda dalam permasalahan

ini.

3. Mengarahkan fikiran, bisikan dan menyibukan dirinya dengan perkara-perkara yang

didalamnya terdapat kemaslahatan bagi dunia maupun akheratnya. Karena terus

menerus menghayal akan mendorongnya untuk melakukan perbuatan itu dan pada

akhirnya menjadikannya kebiasaan sehingga sulit untuk dilepaskan.

4. Menjaga pandangan dari melihat orang-orang atau foto-foto yang membawa fitnah

apakah itu foto dari orang yang hidup atau sekedar gambar dengan matanya secara

langsung. Karena hal itu akan mendorongnya kepada perbuatan yang diharamkan,

sebagaimanafirman Allah swt

ْ
ارِِهم

َ
ص

ْ
أَب

ْ
ن

ِ
م غُضُّوا

َ
يـ

َ
ِنين

ِ
ؤْم

ُ
لِّلْم قُل

Artinya : “Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka

menahan pandanganya…” (QS. An Nuur : 30)

Juga sabda Rasulullah saw,”Janganlah engkau ikuti pandanganmu dengan pandangan

yang selanjutnya.” (HR. Tirmidzi, dan dihasankan didalam shahihul jami’). Pandangan

pertama adalah pandangan spontanitas yang tidak ada dosa didalamnya sedangkan

pandangan kedua adalah haram. Untuk itu sudah seharusnya dia menjauhkan diri dari

tempat-tempat yang didalamnya terdapat perkara-perkara yang bisa menggelorakan

dan menggerakkan syahwat..

5. Menyibukkan dirinya dengan berbagai ibadah dan menghindari untuk mengisi
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waktu-waktu kosongnya dengan maksiat.

6. Mengambil palajaran dari beberapa penyakit pada tubuh yang disebabkan

kebiasaan melakukan onani seperti : melemahkan penglihatan dan syahwat,

melemahkan alat reproduksi, sakit punggung dan penyakit-penyakit lainnya yang telah

disebutkan oleh para dokter. Demikian pula dengan penyakit kejiwaan seperti: stress,

kegalauan hati dan yang lebih besar dari itu semua adalah meremehkan waktu-waktu

sholat dikarenakan berulang kalinya mandi… dan juga merusak puasanya (apabila

dalam keadaan puasa).

7. Menghilangkan berbagai cara untuk mencari kepuasan yang salah, dikarenakan

sebagian pemuda menganggap bahwa perbuatan ini dibolehkan dengan alasan

menjaga diri dari zina atau homoseksual padahal kondisinya tidaklah sama sekali

mendekati perbuatan yang keji (zina/homoseksual) tersebut.

8. Mempersenjatai diri dengan kekuatan kehendak dan tekad serta tidak mudah

meyerah terhadap setan. Hindari berada dalam kesendirian seperti bermalam

sendirian. Didalam sebuah hadits disebutkan bahwa Nabi saw melarang seseorang

bermalam sendirian.” (HR. Ahmad didalam shahihul jami’ 6919)

9. Mengambil cara-cara penyembuhan Nabi saw berupa puasa, karena ia dapat

menekan gejolak syahwat dan seksualnya. Dia juga perlu menghindari beberapa

solusi yang aneh, seperti bersumpah untuk tidak melakukannya lagi atau bernazar

dikarenakan jika ia kembali melakukan hal itu maka ia termasuk kedalam golongan

orang-orang yang memutuskan sumpah yang telah dikokohkan. Jangan pula

menggunakan obat-obat penekan syahwat karena didalamnya terkandung berbagai

bahaya bagi tubuh. Didalam sunnah disebutkan bahwa segala sesuatu yang dipakai

untuk menghentikan syahwat secara keseluruhan adalah haram.

10. Berkomitmen dengan adab-adab syari’ah saat tidur, seperti; berdzikir, tidur diatas

sisi kanan tubuhnya, menghindarkan tidur telungkup yang dilarang Nabi saw.

11. Berhias dengan kesabaran dan iffah. Hal yang demikian dikarenakan diantara

kewajiban kita adalah bersabar terhadap hal-hal yang diharamkan walaupun hal itu

disukai oleh jiwa. Telah diketahui bahwa sifat iffah dalam diri pada akhirnya akan

menghentikannya dari kebiasaan tersebut, sebagaimana sabda Rasulullah

saw,”Barangsiapa yang menjaga diri (iffah) maka Allah akan menjaganya,

barangsiapa yang meminta pertolongan kepada Allah maka Allah akan menolongnya,

barangsiapa yang bersabar maka Allah akan memberikan kesabaran kepadanya dan

tidaklah seseorang diberikan suatu pemberian yang lebih baik atau lebih luas daripada

kesabaran.” (HR. Bukhori, didalam Fath no 1469)

12. Apabila seseorang telah jatuh kedalam perbuatan maksiat ini maka segeralah

bertaubat dan beristighfar serta melakukan perbuatan-perbuatan taat dengan tidak
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berputus asa karena putus asa adalah termasuk kedalam dosa besar.

13. Akhirnya, diantara kewajiban yang tidak diragukan adalah kembali kepada Allah

dan merendahkan dirinya dengan berdoa, meminta pertolongan dari-Nya untuk

melepaskan diri dari kebiasaan ini. Ini adalah solusi terbesar karena Allah swt

senantiasa mengabulkan doa orang yang berdoa apabila dia berdoa. (sumber: islam

qa.com)

Hukum Zina Tangan atau Mata

Abu Hurairoh berkata dari Nabi saw,”Sesungguhnya Allah telah menetapkan terhadap

anak-anak Adam bagian dari zina yang bisa jadi ia mengalaminya dan hal itu tidaklah

mustahil. Zina mata adalah pandangan, zina lisan adalah perkataan dimana diri ini

menginginkan dan menyukai serta kemaluan membenarkan itu semua atau

mendustainya.” (HR. Bukhori)

Imam Bukhori memasukan hadits ini kedalam Bab Zina Anggota Tubuh Selain

Kemaluan, artinya bahwa zina tidak hanya terbatas pada apa yang dilakukan oleh

kemaluan seseorang saja. Namun zina bisa dilakukan dengan mata melalui

pandangan dan penglihatannya kepada sesuatu yang tidak dihalalkan, zina bisa

dilakukan dengan lisannya dengan membicarakan hal-hal yang tidak benar dan zina

juga bisa dilakukan dengan tangannya berupa menyentuh, memegang sesuatu yang

diharamkan.

Ibnu Hajar menyebutkan pendapat Ibnu Bathol yaitu,”Pandangan dan pembicaraan

dinamakan dengan zina dikarenakan kedua hal tersebut menuntun seseorang untuk

melakukan perzinahan yang sebenarnya. Karena itu kata selanjutnya adalah “serta

kemaluan membenarkan itu semua atau mendustainya.” (Fathul Bari juz XI hal 28).

Meskipun demikian hukum zina tangan, lisan dan mata tidaklah sama dengan zina

sebenarnya yang wajib atasnya hadd. Si pelakunya hanya dikenakan teguran dan

peringatan keras.

DRWahbah menyebutkan bahwa pelaku onani haruslah diberi teguran keras dan tidak

dikenakan atasnya hadd. (al Fiqhul Islami wa Adillatuhu juz VII hal 5348). Begitu pula

penjelasan Syeikhul Islam Ibnu Taimiyah dengan bersandar pada pendapat yang

paling benar dari Imam Ahmad bahwa pelaku onani haruslah diberikan teguran keras.

(Majmu’ al Fatawa juz XXIV hal 145). Ibnul Qoyyim mengatakan,”Adapun teguran

adalah pada setiap kemaksiatan yang tidak ada hadd (hukuman) dan juga tidak ada

kafaratnya. Sesungguhnya kemaksiatan itu mencakup tiga macam :

1. Kemaksiatan yang didalamnya ada hadd dan kafarat.

2. Kemaksiatan yang didalamnya hanya ada kafarat tidak ada hadd.

3. Kemaksiatan yang didalamnya tidak ada hadd dan tidak ada kafarat.
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Adapun contoh dari macam yang pertama adalah mencuri, minum khomr, zina dan

menuduh orang berzina. Adapun contoh dari macam kedua adalah berjima’ pada

siang hari di bulan Ramadhan, bersetubuh saat ihram. Adapun contoh dari macam

yang ketiga adalah menyetubuhi seorang budak yang dimiliki bersama antara dia dan

orang lain, mencium orang asing dan berdua-duaan dengannya, masuk ke kamar

mandi tanpa mengenakan sarung, memakan daging bangkai, darah, babi dan yang

sejenisnya. (I’lamul Muwaqqi’in juz II hal 183).

Adapun terkait dengan permasalahan orang-orang yang melampiaskan kepuasannya

dengan menghayalkan orang lain maka ini termasuk zina maknawi. Wallahu A’lam

0249. WAKTU TERBAIK BERCINTA

PERTANYAAN :

Ita Lutfia

Assalamualaikum. Waktu yang paling baik (maaf) bersenggama itu kapan yaa ?

JAWABAN :

Mbah Jenggot

Wa`alaikum Salam.Syekh Muallif menjelaskan, bahwa senggama dapat dilakukan

setiap saat, baik siang maupun malam, kecuali pada waktu yang nanti akan

dijelaskan, sebagaimana petunjuk yang terdapat dalam Al-Quran yaitu firman Allah

Swt.: "Istri-istri kalian adalah (seperti) tempat tanah kalian bercocok tanam, maka

datangilah tanah tempat bercocok tanam kalian itu bagaimana saja kalian

kehendaki" (Qs. Al-Baqarah: 223)

Maksudnya, kapan saja kalian mau, baik siang maupun malam menurut beberapa

tafsir atas ayat diatas. Ayat ini jugalah yang dimaksudkan oleh kata-kata Muallif,

seperti penjelasan pada surat An-Nisa', akan tetapi, bersenggama pada permulaan

malam lebih utama. Oleh karena itu Syekh penazham mengingatkan dalam bait

berikut ini : "Namun senggama diawal malam lebih utama, ambillah pelajaran ini,

Pendapat lain mengatakan sebaliknya, maka yang awal itulah yang dipilih".

Al-Imam Abu Abdullah bin Al-Hajji didalam kitab Al-Madkhal mengatakan, bahwa

dipersilahkan memilih dalam melakukan senggama, baik diawal atau akhir malam.

Akan tetapi, diawal malam lebih utama, sebab, waktu untuk mandi jinabat masih

panjang dan cukup. Lain halnya kalau senggama dilakukan diakhir malam, terkadang

waktu untuk mandi sangat sempit dan berjamaah shalat subuh terpaksa harus

tertinggal, atau bahkan mengerjakan shalat subuh sudah keluar dari waktu yang

utama, yaitu shalat diawal waktu.
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Disamping itu, senggama diakhir malam sudah barang tentu dilakukan sesudah tidur,

dan bau mulut pun sudah berubah tidak enak, sehingga dikhawatirkan akan

mendatangkan rasa jijik dan berkurangnya gairah untuk memadu cinta kasih.

Akibatnya, senggama dilakukan hanya bertujuan senggama, lain tidak. Padahal

maksud dan tujuan senggama tidaklah demikian, yaitu untuk menanamkan rasa ulfah

dan mahabbah, rasa damai dan cinta, serta saling mengasihi sebagai buah asmara

yang tertanam didalam lubuk hati suami istri.

Pendapat tersebut ditentang oleh Imam Al-Ghazali. Beliau berpendapat, bahwa

senggama yang dilakukan pada awal malam adalah makruh, karena orang (sesudah

bersenggama) akan tidur dalam keadaan tidak suci.

Selanjutnya Syekh Muallif menjelaskan beberapa malam, dimana disunahkan

didalamnya melakukan senggama, sebagaimana diuraikan pada bait nazham berikut

ini: "Senggama dimalam Jumat dan Senin benar-benar di sunahkan, karena

keutamaan malam itu tidak diragukan."

Syekh Muallif menjelaskan, bahwa disunahkan bersenggama pada malam Jumat.

Karena malam Jumat adalah malam yang paling utama diantara malam-malam lainya.

Ini juga yang dimaksudkan Syekh penazham: bilailatil ghuruubi dengan menetapkan

salah satu takwil hadits berikut ini : "Allah Swt. memberi rahmat kepada orang yang

karena dirinya orang lain melakukan mandi dan ia sendiri melakukannya"

Syekh Suyuti mengatakan, bahwa hadits tersebut dikuatkan oleh hadits dari Abu

Hurairah berikut ini : "Apakah seseorang diantara kalian tidak mampu bersenggama

bersama istrinya pada setiap hari Jumat? Sebab, baginya mendapat dua macam

pahala, pahala dia melakukan mandi dan pahala istrinya juga melakukan mandi." (HR.

Baihaqi).

Bersenggama itu disunahkan lebih banyak dilakukan dari pada hari-hari dan waktu

yang telah disebutkan diatas. Hal itu dijelaskan oleh Syekh Muallif melalui nazhamnya

berikut ini : "Senggama dilakukan setelah tubuh terangsang, hai pemuda, tubuh

terasa ringan dan tidak sedang dilanda kesusahan."

Syekh penazham menjelaskan, bahwa termasuk kedalam tata krama bersenggama

adalah senggama dilakukan setelah melakukan pendahuluan, misalnya bermain cinta,

mencium pipi, tetek, perut, leher, dada, atau anggota tubuh lainnya, sehingga

pendahuluan ini mampu membangkitkan nafsu dan membuatnya siap untuk memasuki

pintu senggama yang sudah terbuka lebar dan siap menerima kenikmatan apapun

yang bakal timbul. Hal ini dilakukan karena ada sabda Nabi Saw.: "Janganlah salah

seorang diantara kalian (bersenggama) dengan istrinya, seperti halnya hewan ternak.

Sebaiknya antara keduanya menggunakan perantara. Ditanyakan, 'Apakah yang

dimaksud dengan perantara itu?' Nabi Saw. menjawab,'Yakni ciuman dan rayuan."
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Diantara tata krama senggama lainya adalah bersenggama dilakukan setelah perut

terasa ringan dan tubuh benar-benar segar. Karena senggama dalam keadaan perut

kenyang akan dapat menimbulkan rasa sakit, mengundang penyakit tulang, dan lain

lain. Oleh karena itu, bagi orang yang selalu menjaga kesehatan hal-hal seperti itu

sebaiknya dihindari.

Dikatakan, bahwa ada tiga perkara yang terkadang dapat mematikan seseorang, yaitu:

1. Bersetubuh dalam keadaan lapar.

2. Bersetubuh dalam keadaan sangat kenyang.

3. Bersetubuh setelah makan ikan dendeng kering.

Kata-kata Syekh penazham diatas diathafkan pada lafazh al-a'dhaa-u, yang berarti

ringannya rasa susah, maksudnya, kesusahan tidak sedang melanda dirinya. Oleh

karena itu sebenarnya susunan kata tersebut (ringannya rasa susah) tidak diperlukan

lagi, karena ada kata-kata penazham: "Setelah tubuh terasa ringan". Jadi seolah-olah

susunan kata tersebut hanya untuk menyempurnakan bait nazham. [ Qurratul Uyun,

Syarah Nazham Ibnu Yamun ].

0258. PENDIDIKAN AKHLAK UNTUK ANAK-ANAK

Dalam siklus kehidupan manusia, masa kanak – kanak merupakan sebuah periode

yang paling penting, namun sekaligus juga merupakan suatu periode yang sangat

berbahaya dalam artian sangat memerlukan perhatian dalam kesungguhan dari pihak

– pihak yang bertanggung jawab mengenai kehidupan anak – anak. Sebab, seorang

anak pada hakekatnya telah tercipta dengan kemampuan untuk menerima kebaikan

maupun keburukan. Kedua orang tuanyalah yang membuatnya cenderung kearah

salah satu dari keduanya. Sebagaimana dalam sabda Nabi Saw :

مسلم
(رواه

يمجسانه أو
ينصرانه

أو
يهودانه أبواه وإنما الفطرة

على
يولد

إال
مولود من

(ما

Artinya: “Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah (bersih dan suci); maka kedua

orang tuanyalah yang membuatnya menjadi Yahudi, Nasrani ataupun Majusi”. (HR.

Muslim) [1]

Oleh karena itu, penanaman pendidikan pada masa itu sangatlah penting agar anak

memiliki bekal dalam hidup selanjutnya. Dan pendidikan yang relevan ditanamkan

pada masa ini adalah pendidikan akhlak. Pendidikan akhlak harus dilakukan sejak

dini, sebelum kerangka watak dan kepribadian seorang anak yang masih suci itu

diwarnai oleh pengaruh lingkungan (millieu) yang belum tentu paralel dengan tuntunan

agama.[2]

Al-Qur’an telah memberikan gambaran yang jelas mengenai pendidikan akhlak pada
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anak-anak yang tertuang dalam surat Lukman.

1. Akhlak Kepada Allah

13: 9u): ia & 3-4u 4:: ex : : Sui Jess)

Artinya : “Dan (ingatlah) ketika Luqman mengatakan kepada anak-anaknya untuk

memberikan pelajaran : Hai anakku ! janganlah engkau menyekutukan Allah.

Sesungguhnya mempersekutukan Allah itu adalah suatu kesalahan besar”. (Q.S.

Luqman : 13). I3

Ayat tersebut mengisyaratkan bagaimana seharusnya para orang tua mendidik

anaknya untuk mengesakan penciptanya dan memegang prinsip tauhid dengan tidak

menyekutukan Tuhannya. Kemudian anak - anak hendaklah diajarkan untuk

mengerjakan sholat. Sehingga terbentuk manusia yang senantiasa kontak dengan

penciptanya.

17 eus) : ; ; ;.ju : 9.a.: :)

Artinya : “Hai anakku, dirikanlah sholat dan suruhlah (manusia) mengerjakan yang

baik dan mencegah (mereka) dari perbuatan yang munkar...”. (Q.S. Luqman : 17). (4)

2. Akhlak Kepada Orang Tua

9u) - 9 u4: : 9 : dua: : euas dial-sus. Su-3 -s: :

14)

Artinya : “Dan kamu perintahkan kepada manusia (berbuat baik) terhadap dua orang

ibu bapaknya : ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah

lemah, dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepada-ku dan kepada dua

orang ibu bapakmu, hanya kepada Akulah kamu kembali". (QS. Luqman : 14). 5]

Islam mendidik anak-anak untuk selalu berbuat baik terhadap orang tua sebagai rasa

terima kasih atas perhatian, kasih sayang dan semua yang telah mereka lakukan

untuk anak-anaknya. Bahkan perintah untuk bersyukur kepada orang tua menempati

posisi setelah perintah bersyukur kepada Allah.

3. Akhlak Kepada Orang Lain

189u): Ju-J: - ; di 3 - 2: 2 : S; ru : - S3)

Artinya : “Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia (karena sombong)

dan janganlah kamu berjalan dimuka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak

menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri". (Q.S. Luqman :18).
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[6]

Kaitannya dengan kehidupan bermasyarakat. Anak-anak haruslah dididik untuk tidak

bersikap acuh terhadap sesama, sombong atas mereka dan berjalan dimuka bumi ini

dengan congkak. Karena perilaku-perilaku tersebut tidak disenangi oleh Allah dan

dibenci manusia.

4. Akhlak Kepada Diri Sendiri

:
(لقمان

الْحَمِيرِ لَصَْوتُ َواتِ
األَْصْ أَنْكَرَ إِنَّ صَوْتِكَ ِنْ

م وَاغْضُضْ مَشْيِكَ فِي 19وَاقْصِدْ
)

Artinya : “Dan sederhanakanlah kamu dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu.

Sesungguhnya seburuk–buruk suara ialah suara keledai”. (Q.S. Luqman : 19). [7]

Berbarengan dengan larangan berjalan dengan congkak. Allah memerintahkan untuk

sederhana dalam berjalan, dengan tidak menghempaskan tenaga dalam bergaya,

tidak melengak-lengok, tidak memanjangkan leher karena angkuh, akan tetapi

berjalan dengan sederhana, langkah sopan dan tegap. Memelankan suara adalah budi

yang luhur. Begitu pula percaya diri dan tenang karena berbicara jujur. Suara lantang

(melengking) dalam berbicara termasuk perangai yang buruk.

Demikian Allah Swt telah memberikan contoh kongkret mendidik akhlak anak-anak.

Jika setiap orang tua dapat melaksanakannya dengan baik, maka besar harapan

anak-anak akan tumbuh menjadi manusia-manusia muslim yang berakhlak luhur.

(Hakam Ahmed)

[1] Imam Abi Husain Muslim Bin Hajaj, Shahih Muslim, Dar al Fikr, Mesir, t.th. hal. 46

[2]M. Fuat Nasar, Agama di Mata Remaja, Angkasa Raya, Padang, 1991, hal. 44

[3] Depag RI, Op. Cit., hal. 670

[4] Ibid,., hal. 655

[5] Ibid.., hal. 654

[6] Ibid,., hal. 655

[7] Ibid

0267. Antara "KHITBAH" dan PACARAN

PERTANYAAN :

AQuu InGin TaubAt

Assalamu alaikum. Dalam al qur'an ada satu ayat yg mnjELaskan haramnya

paCaran!mUNgkin ada yg MENGEtaHuI dalam surat apa ayat itU ada? mÒhöN

dijwaB.
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JAWABAN :

Masaji Antoro

wa'alaikumsalam warahmatullah wabarakatuh

Konsep Pacaran Islami. Adakah ?

Manusia adalah makhluk sosial yang mendambakan hidup damai dan harmonis

sehingga sangatlah normal bila manusia mengalami ketertarikan dengan lawan

jenisnya. Motivasi untuk bisa mengenal karakter, menyamakan pandangan hidup dan

alasan lainnya seringkali dijadikan dalih pembenaran untuk melakukan PACARAN

bahkan beberapa pemikir ada yang sedikit peduli dengan kelestarian norma-etik sosial

sehingga merumuskan konsep "Pacaran Islami"

Bagaimana sebenarnya konsep Islam mengatur hubungan sepasang remaja yang

sedang jatuh cinta ?

Allah SWT berfirman dalam Al-Quran :

"Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini,

yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda

pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia

dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga)" (QS. 3:14).

Dalam redaksi ayat diatas dijelaskan bahwa dalam diri manusia memang telah

ditanam benih-benih CINTA yang suatu waktu bisa tumbuh seketika saat menemukan

kecocokan jiwa.

CINTA dalam Islam tidak dilarang karena ia berada diluar wilayah kendali manusia

bahkan CINTA merupakan anugerah yang harus di syukuri dengan mengekspresikan

dan membinanya sesuai norma-etik syariat. Islam denga universal ajarannya telah

mengatur seluruh hubungan manusia baik secara vertikal (Hablun min Allaahi)

maupun horizontal (Hablun min An Naasi) tak terkecuali hubungan sepasang anak

manusia yang sedang dirundung ASMARA. Istilah pacaran secara harfiyah tidak

dikenal dalam Islam, karena konotasi dari kata-kata ini lebih mengarah pada

hubungan pra-nikah yang lebih intim dari sekedar media saling mengenal. Islam

menciptakan aturan yang sangat indah dalam mengatur hubungan lawan jenis yang

sedang yang sedang jatuh cinta yaitu dengan konsep Khitbah.

Khitbah adalah sebuah konsep 'Pacaran Berpahala' dari dispensasi agama sebagai

media yang legal bagi hubungan lawan jenis untuk saling mengenal sebelum

memutuskan menjalin hubungan suami-istri. Konsep hubungan ini sangat dianjurkan

bagi seorang yang telah menaruh hati kepada lawan jenis dan bermaksud untuk
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menikah akan tetapi hubungan ini harus tetap terbingkai dalam nilai-nilai keshalehan

sehingga kedekatan hubungan yang bisa menimbulkan potensi fitnah berarti sudah

diluar konsep ini.

Nikah dalam Islam bukanlah sekedar untuk singgahan hasrat seksual tetapi

merupakan peristiwa sakral yang mempertemukan dua katagoris berbeda dalam satu

bahtera tanggung jawab, hak dan kewajiban untuk bersama membina dan mengarungi

MAGHLIGAI CINTA menyambung estafet kehidupan dimasa mendatang. Nikah

merupakan ibadah yang dianjurkan agama demi menjalin kebahagiaan bersama

dalam kehidupan bahkan sampai hidup lagi.

Sedemikian sakralnya makna pernikahan maka khitbah merupakan konsep urgen

untuk menjembatani kemungkinan akan terjadinya kekecewaan di kedua belah pihak

sebelum terjadi ikrar nikah. Lantaran proporsi fundamental khitbah hanya sebagai

langkah yang merupakan sarana tahap saling mengenali maka legalitas kedekatan

hubungan dalam konsep ini hanya sebatas memandang wajah dan dan telapak tangan

karena rahasia fisik dan kepribadian seseorang sudah bisa dimonitor dan di sensor

melalui aura wajah dan telapak tangan.

Berikut beberapa Hadits Nabi yang memperkenankan melihat wanita yang dikhitbahi

dalam batas-batas tertentu :

* “Seorang wanita datang menemui Rasulullah SAW lalu berkata: “Wahai Rasulullah,

saya datang untuk menyerahkan diri saya kepada Anda! Rasulpun mengangkat

pandangan kepadanya dan mengamatinya dengan saksama. Kemudian beliau

menundukkan pandangan. Mengertilah wanita itu bahwa Rasulullah SAW tidak

berminat kepada dirinya, maka iapun duduk. Kemudian bangkitlah seorang lelaki dari

sahabat beliau dan berkata: “Wahai Rasulullah, jika Anda tidak berminat maka

nikahkanlah ia kepada saya” (H.RAl-Bukhari, Muslim dan An-Nasa'i)

* “Suatu saat saya berada di sisi Rasulullah SAW, lalu datanglah seorang lelaki

mengabarkan kepada beliau bahwa ia ingin menikahi seorang wanita Anshar.

Rasulullah berkata kepadanya: “Apakah engkau sudah melihatnya?”

“Belum!” katanya.

Beliau berkata: “Kalau begitu temui dan lihatlah wanita Anshar itu karena pada mata

mereka terdapat sesuatu.”

(H.RAhmad dan Imam Muslim)

* “Jika salah seorang dari kamu meminang seorang wanita maka bila ia bisa melihat

sesuatu daripadanya yang dapat mendorong untuk menikahinya hendaklah ia

melakukannya.” (H.RAbu Dawud dan Al-Hakim)
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15.17

Lebih dari itu dalam "Pacaran Berpahala" ini juga diperkenankan duduk dan

berbincang-bincang bersama sepanjang tidak sampai bernuansa khalwah (berduaan),

seperti dengan disertakan pihak ketiga yang bisa melindungi dari fitnah karena

Makhtubah (baca pacar) bagaimanapun masih berstatus Ajnabiyyah (wanita lain) yang

sedikitpun belum berlaku hukum suami-istri.

Jadi konsep dalam Islam dalam mengatur hubungan hubungan sepasang remaja yang

sedang jatuh cinta bukan dengan hubungan tanpa batas atau pacaran islami yang

diawali dengan "Basmalah" dan di akhiri dengan "Hamdalah" melainkan hubungan

yang di bingkai dengan nilai-nilai pekerti luhur dan dihiasi dengan Fitrah Keindahan

(baca: Keshalehan)

Wa Allaahu A'lamu bi As-Shawaabi

Referensi : Hasyiyah Al-Jamal 4/120, Fath Al-Mu'iin 3/298, Al-Fiqh Al-Islaami 9/6507,

Tafsiir Al-Qurthuby 6/340

0330. MENAMBAHKAN NAMA SUAMI PADA NAMA ISTRI

PERTANYAAN :

Acris Vienistra Daisy

Assalammua'alaikum,, sepengetahuan saya penambahan nama suami dibelakang

nama istri itu tdak dprbolehkan? tetapi mengapa masih byak saudara muslim yg

melakukannya ? Seperti: nama suami Ari Rahman, sehingga nama istri menjadi Yana

rahman.. Apa Ada hadist, atau dalil yg melarangnya ? Jazakallahu Khairon..

JAWABAN :

Zaine Elarifine Yahya

Wa'alaikum salam.. insya Allah sependek pengetahuanku ndak ada larangannya ..

semua perbuatan pada asalnya mubah hingga ada benturan dengan ketentuan

larangan syariat.. afwan :)

Mbah Jenggot II

Memangnya siapa yg melarang hal itu dilakukan ?

Luthfi Ahmad El-Wadasy

Kata istri, aku bangga dengan suamiku maka kusandingkan namanya dengan

namaku... :)

Acris Vienistra Daisy
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Oh, begitu ya, sya prnah mendengar kl yg diperbolehkan itu hnya penambahan nama

ayah. Syukron Akhi atas jawabanya.

Luthfi Ahmad El-Wadasy

Nasab dalam doktrinal dan hukum Islam merupakan sesuatu yang sangat urgen,

nasab merupakan nikmat yang paling besar yang diturunkan oleh Allah SWT kepada

hamba-Nya, sebagaimana firman dalam surat al-Furqan ayat 54 yang berbunyi: “Dan

dia pula yang menciptakan manusia dari air, lalu dia jadikan manusia itu (punya)

keturunan dan mushaharah (hubungan kekeluargaan yang berasal dari perkawinan)

dan adalah tuhanmu yang maha kuasa."[1]

Dalam ayat di atas dijelaskan bahwa nasab merupakan suatu nikmat yang berasal dari

Allah. Hal ini dipahami dari lafaz “fa ja'alahu nasabaa." Dan perlu diketahui

bahwasanya nasab juga merupakan salah satu dari lima maqasid al-Syariah.|2|

Nasab adalah legalitas hubungan kekeluargaan yang berdasarkan pertalian darah,

sebagai salah satu akibat dari pernikahan yang sah, atau nikah fasid, atau senggama

syubhat (zina). Nasab merupakan sebuah pengakuan syara’ bagi hubungan seorang

anak dengan garis keturunan ayahnya sehingga dengan itu anak tersebut menjadi

salah seorang anggota keluarga dari keturunan itu dan dengan demikian anak itu

berhak mendapatkan hak-hak sebagai akibat adanya hubungan nasab. Seperti hukum

waris[3], pernikahan, perwalian dan lain sebagainya.

Seseorang boleh menasabkan dirinya kepada seseorang atau ayahnya apabila sudah

terpenuhi syarat-syaratnya, adapun syarat-syaratnya adalah sebagaimana berikut :

Seorang anak yang lahir dari seorang perempuan memang benar hasil perbuatannya

dengan suaminya. Ketika perempuan hamil, waktunya tidak kurang dari waktu

kehamilan pada umumnya. Suami tidak mengingkari anak yang lahir dari istrinya.|4|

Salah satu bukti bahwa nasab adalah hal yang sangat penting bisa dilihat dalam

sejarah Islam, ketika Nabi Muhammad SAW mengangkat seorang anak yang bernama

Zaid bin Haritsah sebelum kenabian. Kemudian anak tersebut oleh orang-orang

dinasabkan kepada Nabi Muhammad saw, sehingga mereka mendapatkan teguran

dari Allah SWT. Dalam al-Qur'an surat al-Ahzab ayat 4-5 yang berbunyi:

:ui:ues - as:i:* ru : J-us es ris & J: 4 J-u

buki, 89 di se --si ::*J- sa: : 3-l Jsi ul: :el:::

gi di dé,:- : :- : : -js: 24 ::ui

u:3

"Allah sekali-sekali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hatidalam rongganya,

dan dia tidak menjadikan isteri-isterimu yang kamu dzibar itu sebagai ibumu, dan diat
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[i]idak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak-anak kandungmua (sendiri).

Yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulut saja. Dan Allah mengatakan yang

sebenarnya. Dan dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggillah mereka (anak-anak

angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka, itulah yang lebih adil pada

sisi allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka maka (panggillah)

mereka sebagai) saudara-sauadaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada

dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf kepadanya, tetapi (yang ada dosanya)

apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah maha pengampun lagi maha

penyayang".[5

Dalam ayat di atas dijelaskan bahwa anak angkat tidak dapat menjadi anak kandung,

ini dipahami dari lafaz “wa maja'ala ad'iya-akum abna-akum". Sebagaimana yang

dijelaskan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya Tafsir Quran Al-Adzim, di sana dijelaskan

bahwasanya yang dimaksud dalam kalimat “Wa ma Ja’ala Ad'iyaakum Abnaukum"

adalah bahwasanya anak angkat tidak bisa dinasabkan kepada ayah (orang yang

mengangkatnya).[6]

Dan kemudian dijelaskan bahwa anak angkat tetap dinasabkan kepada ayah

kandungnya, bukan kepada bapak angkatnya. Ini dipahami dari lafaz “uduhum li

abaihim."[7) Dalam sebuah hadist Nabi Muhammad SAW bersabda:

3 , s4 : , 1 : 2 1 : 1. 2 : . . . . 12 air. : • 1,4 2 si 9 × 3 4

* : Girl : - ; ) es & J: - l° 4' - : -- Je* 4 : - 3°

#; ia :Je

“Barang siapa menisbatkan dirinya kepada selain ayah kandungnya padahal ia

mengetahui bahwa itu bukanlah ayah kandungnya, maka diharamkan baginya

surga"|8|

Dalam hadist di atas dijelaskan bahwa, seseorang tidak boleh menasabkan dirinya

kepada selain ayah kandunganya, apabila ia tahu siapa ayahnya. Hal ini dipahami dari

lafaz “fal jannatu,alaihi haramum". Orang yang tidak boleh masuk surga adalah orang

yang berdosa. Jadi apabila seseorang menasabkan dirinya kepada selain ayah

kandungnya, sedangkan dia tahu bahwa itu bukan ayahnya maka dia termasuk orang

yang berdosa, sehingga diharamkan untuknya surga. Islam tidak pernah mengakui

status anak angkat yang berubah menjadi anak kandung secara hukum. Tabanni atau

mengangkat anak memang tidak pernah dibenarkan dalam Islam.

Dahulu Rasulullah SAW pernah mengangkat Zaid bin Haritsah sebagai anak angkat

dengan segala konsekuensinya termasuk menerima warisan. Namun Allah menegur

dan menetapkan bahwa status anak angkat tidak ada dalam Islam. Dan untuk lebih

menegaskan hukumnya, Allah telah memerintahkan Rasulullah SAW untuk menikahi

janda atau mantan istri Zaid yang bernama Zainab binti Jahsy.?...
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96 ges & Gas s!:uesi: : ? - Geju le & S : : , : 3 : u:

S: 4 Ai

“Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya , Kami kawinkan

kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mu'min untuk isteri-isteri

anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan

keperluannya daripada isterinya. Dan adalah ketetapan Allah itu pasti terjadi.?(QS. Al

Ahzab:37)

Dengan menikahi Zainab yang notabene mantan istri ?anak angkatnya sendiri, ada

ketegasan bahwa anak angkat tidak ada kaitannya apa-apa dengan hubungan nasab

dan konsekuensi Syariah. Anak angkat itu tidak akan mewarisi harta seseorang, juga

tidak membuat hubungan anak dan ayah angkat itu menjadi mahram. Dan ayah

angkat sama sekali tidak bisa menjadi wali nikah bagi anak wanita yang diangkat. Dan

juga tidak boleh bernasab dan menisbahkan nama seseorang kepada ayah angkat.

Islam telah mengharamkan untuk menyebut nama ayah angkat di belakang nama

seseorang. Allah SWT telah menegaskan di dalam Al-Quran keharaman hal ini:

ue: : - :24 ::: , : 4 : - ; :*

u-, Gie di 96:- : iasi

“Panggilah mereka dengan nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi

Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka saudara

saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa

yang kamu khilaf padanya, tetapi apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah

Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (QS. Al-Ahzab:5)

[1]. QS. Al-Furqan : 54.

|2|. Al-Syathibi, al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariah, (Beirut. Dar al-Kutub al-Islamiyah,

tt), juz. II, hal 12-23.

|3| . . Muhammad Ali ash-Shabuni Pembagian waris menurut Islam terj. AM.

Basalamah (Gema Insani Press) hal 39.

|4|. DR. Abdul Karim Zaidan Al-Mufassol fi Ahkam al-Mar'ah (Beirut, Muassasah ar

Risalah tahun 1413 H/1993 M) cet. Ke-1juz 9 hal 321.

[5]. QS. Al-Ahzab : 4-5.

|6]. Ibnu Katsir Tafsir Qur'an Al-Adzim jil

[7]. Imam Thabari Jami'ul Bayan an Ta’wil Ayil Qur'an (Kairo, Dar as-Salam tahun

1428 H/2007 M) cet. Ke-2 jilid 8 hal 6612.
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15.18

|8|. HR. Bukhari, Shahih Bukhari Kitab Faraid, Bab “Barang siapa yang menisbatkan

kepada selain bapaknya jilid 4 hal 15 hadits no. 6766. dan Muslim

Mbah Jenggot ll

Kesimpulannya yangg tidak boleh adalah menisbatkan / menasabkan < diri sendiri

atau diri orang lain > pada selain ayah, sedang penambahan nama suami di belakang

nama istri bukan yang dimaksud dalam pelarangan ini.

0373. HUKUM BONCENGAN MOTOR NON MAHROM

PERTANYAAN

Efy lysha

Assalamu'alaikum ? Hukum boncengan motor dengan lawan jenis bukan mahrom apa

yaa ??

Erni Setyaningsih

Assalamu'alaikum.maaf mau ikut nanya sekalian, kalau misalnya ada perantara

seorak anak ditengah apakah jg haram hkumnya?...trmakasih.wassalamu'alaikum.

JAWABAN

Masaji Antoro

Waalaikumsalam. Hukum berboncengan ria tersebut tidak diperbolehkan kecuali bila

bisa terhindar dari fitnah (hal-hal yang diharamkan) seperti:

• Tidak terjadi ikhtilath (persinggungan badan)

• Tidak terjadi kholwah (berkumpulnya laki-laki dan wanita di tempat sepi yang

menurut kebiasaan umum sulit terhindar dari perbuatan yang diharamkan)

• Tidak melihat aurat selain dalam kondisi dan batas-batas yang diperbolehkan

Syara

• Tidak terjadi persentuhan kulit

1.91 - Ju j-J :J : ke-3.J

“s$-J“ .J La Ge suil Ju-l : - S; 4: 45 &2,3 ->>, y-a ->>}}-1 "-4,4 ->>)

J-aâU J9-, -912) : 8,8l 3i 2u- Jl 23 J S 5,-U 5i, J's Jr., J-, ->>)! 3: - 2 "Ju-}

J-A ->>b : 4 - -a; J-A ->> -a; 5,- 4, J-A ->>| > - 9.

- 34 -S 5,-U J-A: -S J-, si, Ji ->>, wi se-J & ;u a;-J -, -l° 5,-u
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*,-J 334-0 su:13 3ibu |--

“Definisi IRDAAF (BONCENGAN)" kata IRDAAF adalah mashdar dari lafadz

ARDAFA, ARDAFAHU yang bermakna menaikkan/membonceng seseorang di

belakanya dan istilah ini tidak digunakan dikalangan Ulama Ahli Fiqh.

HUKUM Secara GLOBAL

Diperbolehkan seorang pria membonceng pria lain, wanita membonceng wanita lain

bila memang tidak menimbulkan bahaya atau menimbulkan syahwat karena

Rasulullah pernah membonceng sahabat fadhl Bin Abas, boleh juga suami

membonceng istrinya, istri membonceng membonceng suaminya karena Rasulullah

pernah membonceng istrinya Shofiyyah Ra. Seorang pria membonceng wanita

mahramnya hukumnya boleh dengan syarat aman dari gejolak nafsu, sedang seorang

wanita membonceng pria yang bukan mahramnya dan seorang pria membonceng

wanita yang juga bukan mahramnya hukumnya di larang untuk menghindari hal-hal

yang menjadi perantara dan timbulnya syahwat yang di haramkan. Al-Mausu'ah al

Fiqhiyyah Vol. Ill hal. 91 ].

Masalah ketentuan syarat-syarat yang lain yang telah disebutkan diatas bisa di lihat di

: Syarh Muslim vol. XIV hal. 164-166, 'ānah at-Thālibin vol. hal. 272, Al-Mausu'ah,

alFiqhiyyah vol. Il hal. 290-291

Untuk jawaban Ning Erni Setyaningsih. Bila persinggungannya secara langsung, maka

haram bila tidak maka makruh........

: :e - Jl. Audi - 9ua, - as:i gu:exi -i sis, uj &: es

3-s: : , : :u-isuai St su-ju Je; -> : : , :

“diantaranya adalah saat Wuquf dimalam arafah atau saat di masy'ar al-haram

(muzdalifah), berkumpul diakhir malam pada bulan ramadhan, mendengarkan khutbah

bersama-sama maka dimakruhkan selagi tidak terjadi percampuran antara pria dan

wanita dengan gambaran jasad-jasad mereka antara satu dan lainnya salaing

bersinggungan maka termasuk hal yang diharamkan dan perbuatan fasiq". l'aanah

at-Thoolibiin I/313].

e,- -j isi & s! Jeju su-ji ->

Percampuran antara wanita dan pria asalkan tidak terjadi khalwat tidak diharamkan.

[Al-majmuu V/350].

3 isi : 9s isu susu sa: ; v -> se:A& : S: : aues

24 -é3.
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Batasan yang dinamai khalwat adalah pertemuan yang tidak diamankan terjadinya

kecyrigaan kearah zina secara kebiasaan berbeda saat dipastikan tidak akan terjadi

hal yang demikian secara kebiasaannya maka tidak dinamai khalwat. | Hasyiyah al

jamal |V/124]. Wallaahu Alamu Bis Showaab.

http://www.facebook.com/groups/piSS.ktb|417309358291878/

15.19 0455. Etika Islam Dalam BERSENGGAMA - UPDATE

Oleh Masaji Antoro

&u-J ->W :

- 4 - J } ,: u: -4 - : (1) :uw -: - iau : -> - }

[: - - -aa' - 4 -u × 4, Ge Lu & J: Jès : [1/112->}

*i sis) & :\ Ju-J - Ju-J : “">& el-e ul: : - 9 -, -se *

u: Si suas usi: ; - ase ol ulau ul: : ,...u u: Ji-S u: , ->,- sal

u, ra: Jè-l° :3, ra: Al J: -ae .ex-Ju - Jl ju-us: ul. (2) :2,- .

>;us le 9 , Ju :, J5&-J el-S &-J Ju- r9S us): - u') Ajil Je

e &u-S 2, 314.593 - Ev 58 Jaju-Jl.

(1) :\& ras. Ua-aus 216/5 :&uä) ->u:S .u-us 46/2 :-U asle su- .25/7 :."

194/6: PsS J: 159 2 ss:U SSS.107 e :-J : 73_2 :-uji.

(2) si & Eal 2: 2,2:8; ;-l° 4ai ssu-i gi 3| > -l.J - 9 : *- - - sa,

194/6: PsS J: ) :u-J).

-- - Aas teu: ; -sh & :ue: *J-l° :u 3, & - 9 20 °

4u : --s....A-J e: &-J - sula) : 4-J 3 :NE - Ju j &-J

33° 4'e sal-u : ua,: , Uu-i : -400 J: 5i, Ji Arau J-, -l Ji &-J J- ->e;

1) &le eur v -> s, u:) .

1) 189/6: Ues's -) - Ge 4. Ge - G. * 232 : 4-V : ols, --> U3 -5).(1) yu”9 ) J° 4:1 J° J: 9,--> JP P9)> 5:13 J: 919) 5)

3%:%:%:%:%:%:%:%:%:%:%:%:%:%:%:%:%

Dalam menjalani hubungan intim antara suami istri, islam mengajarkan berbagai

macam etika yang telah diatur berdasarkan hadits Nabi, diantaranya :

• Disunahkan membaca BASMALAH sebelum menjalani senggama kemudian

membaca “QUL HUWA ALLAAHU AHAD" dilanjutkan dengan membaca takbir
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(ALLAAHU AKBAR), tahlil (LAA ILAAHA ILLALLAAH) dan disunahkan

meskipun tidak sedang mengharapkan keturunan dari persenggamaannya

untuk berdoa :

صلبي من ذلك
تخرج

أن
قدرت

إنكنت طيبة،
ذرية

اجعلها اللهم
العظيم،

العلي اهللا بسم
» جنِّبني»

اللهم
مارزقتني الشيطان وجنب الشيطان،

BISMILLAAHIL ’ALIYYIL ‘AZHIIM, ALLAAHUMA IJ’ALHAA DZURRIYYATAN

THOYYIBATAN IN KUNTA QADDARTA AN TAKHRUJA DZAALIKA MIN

SHULBII, ALLAAHUMMA JANNIBNII AS-SYAITHAANA WA JANNIBIS

SYAITHAANA MAA ROZAQTANII

“Dengan menyebut nama Allah yang agung, Ya Allah, jadikanlah ia anak yang

baik bila Engkau takdirkan ia lahir dari keturunanku, jauhkanlah aku dari

syaitan dan jauhkanlah syaitan dari anak yang akan Engkau karuniakan

kepadaku.” (HR. Abu Daud).

• Berpaling dari arah kiblat, jangan menghadap kiblat saat menjalani senggama

sebagai bentuk penghormatan pada kiblat.

• Memakai penutup, jangan melakukan persenggamaan dengan telanjang bulat

karena ini hukumnya makruh sepert sabda Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wa

salam “Bila salah seorang diantara kalian hendak mendatangi istrinya, pakailah

penutup dan janganlah kalian berdua telanjang seperti telanjangnya

keledai” (HR. Ibn Maajah Nail al-Authaar VI/194).

• Diawali dengan cumbuan, sentuhan dan ciuman.

• Saat seorang suami telah mencapai orgasme, jangan berlalu begitu saja,

hantarkan secara perlahan-lahan istrinya dalam mencapai orgasme karena tak

jarang pencapaian klimaks seorang wanita datangnya cenderung belakangan.

• Dimakruhkan terlalu banyak pembicaraan saat melakukan senggama.

• Bila tanpa adanya ‘udzur (halangan), jangan biarkan empat malam sekali

berlalu tanpa hubungan badan.

• Saat istri tengah datang bulan, sementara keinginan berhubungan tak dapat

tertahankan, untuk menghindari keharaman sebaiknya istri memakai kain

penutup pada anggota tubuh antara pusar dan lutut saat mencumbuinya.

• Bagi yang menginginkan mengulangi senggama untuk yang kesekian kalinya

sebaiknya terlebih dahulu dicuci kelaminnya, karena hal ini dapat menambah

gairah dan dapat menjaga kebersihan.

• Tidak ada anjuran khusus menjalani senggama dimalam-malam tertentu

seperti malam senin atau jumah namun sebagian ulama ada yang

mensunahkan menjalaninya dimalam jumah.

• Disunahkan bagi seorang suami dimalam pengantin saat berkeinginan
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menjalani persenggamaan terlebih dahulu memegang rambut depan (ubun

ubun) istrinya sambil berdoa:

* lel v -> s, u: *sel; 4le la v -> u: , Ju-i : --e"

Allahumma inni as-aluka min khairihaa wa khairi ma jabaltuhaa 'alaih, wa

a'uudzubika min syarrihaawa syarrimaa jabaltuhaa'alaiih.

"Ya Allah sesungguhnya aku memohon kepada mu kebaikannya (isteri) dan

kebaikan apa yang saya ambil dari padanya, serta aku berlindung kepadaMu

dari kejahatannya dan kejahatan apa yang aku ambil daripadanya" (HR. Ibn

Majah dan Abu Dawud dari Umar Bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya, Nail

al-Authaar VI/189). Wallaahu Alamu Bis Showaab

Referensi :

Al-Mughni VII/25, Ihyaa’ Uluumiddin II/46, Kisyaf alQana V/216, Mukhtashar Minhai

alQaashidiin hal. 73, Fath al-Mu'in hal. 107, al-Adzkaar li an-Nawaawi hal. 159 dan

Nail al-Authaar VI/194, Al-Fiqh al-Islaam IV/194-195.

Tommy Sumardi

Bagaimana ya ....wontenlah sithik, yang jelas mengingatkan kembali bahwa dalam

Islam semua ada etika, tak terkecuali dalam hal yang tabu sekalipun.

Masaji Antoro

Dari bangun hingga tidur, ajarannya oleh islam telah diatur...Coba ini masalah ajaran

nabi tentang menghindari bahaya saat kita tidur

Ou ->>J) a34 -ue :ua.J suk ue -,53 : -u!>,'')

J: :A.

j 34 ° 9) Jealos leu - : 3 - 3 Ju-3 : 3 : & u4-ra : u4

*3 (exui - :.

"Janganlah kalian meninggalkan api di rumah kalian saat kalian tidur" (HR Mutafaq

'alaih)

4:ul :13,M:

3-) Jue de - : : eige 4 : : , : - : -943 - us

: 2 - 34 ° 9 Ju i-3 : 4 - : :ex-Jing siu adu -

s)- su (: :u: se.

Sebuah rumah dimadinah terbakar kemudian beritanya diceritakan pada Rasulullah

shallallaahu 'alaihi wa sallam, beliau bersabda “Sungguh api bias menjadi musuh

kalian, saat kalian tidur padamkan ia terlebih dulu dari kalian" (HR. Bukhari)
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Aajul Als,Ji:

-- u: -, -, -si og- Buki es siri: : -) i-3 ia di 4

s)- su (-i Jai

"Tutuplah bejana-bejana, tutuplah pintu-pintu, padamkan lampu-lampu karena seekor

tikus dapat melewati sumbu lampu dan membakar seluruh penghuni rumah" (HR.

Bukhori)

Dan masih banyak riwayat lagi tentang ANJURAN MEMATIKAN LAMPU SEBELUM

T|DUR

Alech Najwa

Untuk lebih membahagiakan suami istri adakah obat / makanan / minuman / doa biar

greeng / namba HOT gitu loh.hehehe

Masaji Antoro

-ua:'N 33* 2>u) Je J-sa. Jara"J-J J-e: J; ;) -; 8,5.U -aal J.J

"Mengurut Mr. P, memakai minyak zait zaitun dan madu lebah konon dapat

menambah ketahanan ereksi". Tapi yang terpenting dari kesemua itu tentunya

menjaga Vitalitas, kebugaran dan dapat mengontrol kestabilan pikiran..... Koyok Dr.

Boyke, Hehe

Alif Kho Ta-Ro

Saya masih rada bingung ttg yg gak bole telanjang bulat itu yg sepert apa dan

bagaimana. Apakah yg dimaksud ga boleh telanjang bulat itu telanjang bulat tapi pake

selimut satu untuk berdua (two in one) ato memang gak bole telanjang bulat sama

sekali... mohon dijelaskan maz.. masalahnya saya pernah denger lo pas begituan

afdolnya telanjang bulat biarga da yg ngalang2i.

Masaji Antoro

Apa saja yang penting jangan kelihatan telanjang, bisa pakai Selimut, bila ngga punya

selimut ya terpaksa pakai pakaian yang dikenakan, berikut sedikit uraian hadits diatas

menurut Syekh Abd RoufalMunaawi

(es: ;-lu *s ulu -,- -; usul: ; a.l: si G-l°) al- &- 20 si (usi ssu-i : 3l

9, a ve: G -ui ole; si : - ; (92,- S3) J-S - le's - AB asa &

Je -les AS u-l sas : : - : * 4> - -- (ex-/ >,-) -- ue &2,

S : ; us wa-J- 9 Ju-J - 9 bu- & & usi, J-4 g su- us: :-9

J-4-35 3,3° : Jl :2;) ,a J- *u:J a;-3 °,- 4,3° Jl ,a: c & Jus Jl Sl u:
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دبرها
بهكحلقة التمتع له

يحل ال
ما حتى

بل الفرج

(Apabila salah seorang diantara kalian hendak mendatangi istrinya) artinya

berkeinginan menggauli istri halalnya (maka pakailah penutup) artinya disunahkan

baginya dan istrinya memakai kain yang dapat menutupi keduanya, yang terkena

khithab (perintah menutup) dirinya (suami) bukan istri karena biasanya saat menjalani

senggama suami diatas, saat yang diatas sudah memakai penutup dengan sendirinya

yang dibawah juga tertutup.

(Dan jangan kalian telanjang) artinya keduanya tanpa penutup kain pakaian. Unsur

pelarangan ini disebabkan karena malu dengan Allah, beretika dengan malaikat serta

mencegah datangnya syaithan pada keduanya, bila salah seorang dari keduanya

melakukan telanjang saat berhubungan hukumnya makruh tanzih kecuali saat

disekitar mereka berdua terdapat orang yang dapat melihat aurat keduanya maka

hukumnya menjadi haram.

Kalangan syafi’iyyah menilai bolehnya seorang suami melihat aurat istrinya secara

keseluruhan hingga alat kelaminnya bahkan hingga hal yang tidak halal baginya untuk

mendatanginya seperti lubang anus istrinya. [Faidh alQadiir I/308].

Irul Kusnia Wati

Maaf numpak tanya pak Ustad ~ klo seumpama nunda mnd junub krn dingin itu blh

g'??

Masaji Antoro

Boleh, asalkan tidak sampai keluar waktu sholat.. Dan bagi wanita yang telah berhenti

masa haidnya disunahkan menjalani wudhu karena wudhunya dapat mengecilkan

hadats yang dia tanggung disamping dapat merangsang dirinya untuk mensegerakan

menjalani mandi wajib, seperti bahasan yang telah lewat kemarin : http://

www.facebook.com/groups/piss.ktb?view=permalink&id=234602293229253....

Zesty Elfaza

hmmb, sbenre,,,zesty maci rung gaduk kuping kang masaji,,,xixixi^=^ pi,,nanya gpp

iach,, bgusnya,,,it ktika bersenggama mbil nyalain lampu ap dimatikan ea??? pnah

baca suatu buku it,,kugh mbgus dibawah lampu terang gt,,dg alasan biar anakny

putih,,, ap bner bgt??hehe syukron sakderengipun,, hehe,,

Masaji Antoro

Aku ngga pernah dengertuch,, Bila menilik kesunahan memakai kain saat senggama

maka indikasinya mestinya kesunahannya juga dalam kondisi gelap sebab alasan

anjuran senggama dengan menggunakan kain adalah "malu dengan Allah, beretika

dengan malaikat serta mencegah datangnya syaithan pada keduanya". Yakin dach,,

ngga akan nyasar... Hehe

Ri Ly Q
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Nanya lagi, boleh gak? Kalo soal gak boleh telanjang, berarti gak boleh memakai

macam gaya dong yah? “tutupMuka”, misalnya berdiri, digendong ato yg lainnya? Eh

maaf, disini gak ada yg msh dibawah umur kan? hehe....trus, kalo mainnya di kamar

mandi, hukumnyagimana?acihhhhhhhhhh.

Masaji Antoro

Dengan gaya apapun diperbolehkan, sambil duduk, berdiri, jongkok, tengkurap, gaya

dada, kupu-kupu, katak meloncat. BEBAS asalkan tepat sasaran....

{ : 4 ul° 9s 3 , si u: su -- e:u J: Jé { - : “S,- : “S -,- S3

Istri-istrimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok-tanam, maka datangilah

tanah tempat bercoCok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. (QS. 2:223).

Artinya gaulilah ia sesukamu baik dari depan atau belakang asalkan semuanya

mengarah pada kelaminnya. [alMuhaddzab II/62].

23: J5 -u: al-J Ge Q;-al: ->ue} Gä- u: ial : 3l 5i, U Jr., Je --> &u-S

Jw J: : (1) J S J: ; -sl-J 3usu sks) •Kas al,- 34 J Qu: S1 &u-S.

{si ui Sue si :u : le si (2) [223/2:3, Jl {: : , S,- :u s$ -,- s$3

3-se: : [223/2:3, Jl {: : , S,- se} :4; us! -ue & Je . (3) 4usi 3,-.

3,- - 9b uis - 9 : s,- :ue 4, 8, Jl U - 8 slusi 3,- u:

- - ->J - J: -,-0 J3) 3-23 J3 : u:1: 6u - Jl;.

Menggauli hukumnya wajib bagi seorang suami pada istrinya bila tanpa adanya udzur

untuk menjauhkan dan menjaga dari dari keharaman, dan diperbolehkan senggama

dalam berbagai cara asalkan bukan pada lubang anusnya karena ini haram. Tempat

yang digunakan bercinta menurut kesepakan ulama adalah kelaminnya bukan

duburnya, berdasarkan firman Allah ta'aalaa : Istri-istrimu adalah (seperti) tanah

tempat kamu bercocok-tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu

bagaimana saja kamu kehendaki (QS. 2:223). Artinya dengan berbagai macam cara

dan gaya : Berdiri, duduk, dari depan, belakang asal dikelaminnya.

Berkata Ibn Abbas ra, "maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu

bagaimana saja kamu kehendaki. (QS. 2:223). Artinya dengan berbagai macam cara

dan gaya : Berdiri, duduk, dari depan, belakang asal dikelaminnya jangan melampaui

batas pada yang selain kelamin.

Ibn Abbas juga punya pernyataan lain sehubungan ayat ini “Bila kamu ingin gaya dari

depan silahkan, Bila kamu ingin gaya dari belakang silahkan, Bila kamu ingin gaya

setengah menderumpun silahkan, aku mengartikannya khusus pada tempat lahirnya

anak (kelamin), datangilah dengan gaya sesukamu". IalFiqh al-Islaam IV/191 ].

BERSENGGAMA Bernilai SHODAQAH

e-i aksi -; :
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8-6- :- - 3 Ju i-3 : 4 - 4 J:; Si-ce di 23-3,usi : 13 :

(1) : 9si : : - ; : Je: ; 4: 4 &,&wa- : 4 J: ; ju

2) : 4 &J9-ji 4-3 : uas : : e).

s-: *-ju :* 3 su- eur J: - ; ) ial Jai eur - usul ses

J-4 &: eu : - ; ; ;ui esai : & si- sua: ; ; 9:1: u-ji.

3 : - 59 u: - ; - 9 - - - - -:)

9 -: sua: : eu-ji : , S, wi

: eur -; asai - ais : J: :

u: : Sies: ia su-e- 3 : 44&i :: & Ju Ju sisi Jai - usa

(1 : : : : Jesisi-s : 4 - : 2-4 di ge,- 3 is: e : u. je,

g : : , ia su-- : Su: ; Sige& 2u J -- (2) :-:

3) J9-ji Je : : J9-ji eksi suaji).

3 -:* su-- : 3 di : -: - & 4 Ju-suki 3 eu- gul:

4 -,-3 : - : : a - u: , : - aksi u: 4 :9 : - ; :

e, 4 ; -5 Ju : : : : - ; 4: *J: --Sue: 2-4e

4) : :ju:S: 2lu 9-sas : Jé : : - ; Je° : -si).

4 : 4 :3:- - 4 : - ; : - Jusisi-s : 4 - : :

1) u, : - : exis).

3-4 -é->: : isi e : -i 3is : Jusisi-s : 4 - : : e : 11

(2) k: -ji Gu: ; as 96 su (3) - 3 : : : : Sige us Jas.

4) : - se)

PAHALA BERSENGGAMA

Dari Abu Dzar al-Ghiffaary ra bahwa Rasulullaah bersabda : Persetubuhan salah

seorang di antara kamu (dengan istrinya) adalah SHODAQOH". Para sahabat

bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah (jika) salah seorang di antara kami memenuhi

syahwatnya, ia mendapat pahala?". Rasulullah menjawab, “Tahukah engkau jika

seseorang memenuhi syahwatnya pada yang haram, dia berdosa. Demikian pula jika

ia memenuhi syahwatnya itu pada yang halal, ia mendapat pahala". (HR Muslim

II/697-698 No. 2376).

Berdasarkan hadits ini Mayoritas Ulama menyatakan berpahalanya seorang suami

saat menggauli istrinya bila disertai niat yang benar dan baik seperti agar

menghindarkan dirinya atau istrinya dari perbuatan hina (zina) yang diharamkan, untuk

memenuhi kebutuhun istrinya dalam rangka menjalankan perintah wajibnya bergaul

dengannya dengan baik, mendapatkan keturunan shalih yang dikemudian hari

C 2013 www.piss-ktb.com



1124 PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB

diharapkan menjadi sosok yang bertauhid kepada Allah Ta'aalaa, menyebarkan ilmu

dan agama, menjadi pemuka dalam islam serta tujuan-tujuan baik lainnya

Sedang bila dalam senggamanya seseorang tidak didahului dengan niat-niat diatas

kecuali sekedar melampiaskan syahwatnya, mencari kepuasan seksnya para Ulama

Fuqaha berbeda pendapat dalam meraih pahala senggama tidaknya :

1. Ibn Qutaibah menyatakan seseorang berhak mendapatkan pahala secara

mutlak saat menyenggamai istrinya meskipun tanpa disertai niat seperti

keterangan diatas berdasarkan hadits riwayat Abu Dzar diatas dimana dari

zhahirnya hadits jelas menyatakan bahwa asalkan seseorang menyetubuhi istrinya

maka pahala dia dapatkan sebagaimana bila ia zina maka seketika dosa juga ia

dapatkan.

2. Ibn Hajar al-Haytami menilai berhaknya seseorang atas pahala senggama

disyaratkan dg disertaai niat berdalih hadits riwayat Abu Dzar yang menjelaskan

dapatnya seseorang atas pahala Senggama :

"Aku bertanya, Wahai Rasulullah, apakah (jika) aku memenuhi syahwatnya, aku

mendapat pahala?". Rasulullah menjawab, “Tahukah engkau jika seseorang

memenuhi syahwatnya pada yang haram, dia berdosa ?". Aku menjawab "Ya".

Rasulullah berkata "maka perhitungkanlah dalam kejelekan dan jangan

memperhitungkannya dalam kebaikan" (HR. Ahmad V/154).

Juga berdasarkan hadits nabi lain saat bersabda pada Sa'd Bin Abi Waqash ra

"Tidaklah engkau menafkahkan satu nafkah yang dengannya engkau mengharap

keridhaan Allah kecuali engkau akan diberi pahala dengannya sampaipun satu suapan

yang engkau berikan ke mulut istrimu. (HR. Bukhari-Fath alBaari VIII/109 dan Muslim

V/1251).

Dan juga hadits nabi lain, Beliau bersabda "Apabila seorang muslim memberi nafkah

kepada keluarganya dan dia mengharapkan pahala dengannya maka nafkah tadi

teranggap sebagai sedekahnya. (HR. Bukhari -Fath alBaari IX/97 dan Muslim II/795

dari hadits riwayat Abi Mas'ud al-Anshaary).

Dari hadits-hadits diatas diterangkan bahwa seorang diganjar atas yang ia lakukan

saat ia berharap pahala, dan bila dalam masalah nafkah lahir yang notabene

merupakan kewajiban bagi suami disyaratkan dalam mendapatkan pahala bila ia

berniat mengaharapkannya maka dalam hal senggama yang hukumnya mubah tentu

lebih dibutuhkan pensyaratannya. [Al-Mausuu'ah al-Fiqhiyyah 44/15-16].

ORAL SEX

: : - :

11 -J: , : : - ; Ju &we & Ju :: - :: : e : 3:

2); 5 : Si : 8 Ju : uk ua : J : - - - 2; st, -, -).

-l: : , : : e-i J- : , : Sieks Jusi ua ges: A - Ju:
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3) sau. Je •uise-J: 4 3-uoy J: iaju. 3: 4 4:u-l:) -

4) : - ; : ii- ss- : :J:u: :u gu: Jus)

1): sa; : J: :J: 3: 4u-ji --s).

(2) 234/5 E-uu : :u-.

(3) 166/3 J.l. -as- e :Jl: 406/3 Ju-J -al; .

(4) •1938 al-J ia.a. b 340 / 3 :Jual Jel.

(1) 17.16/5 &uil ->uas .

MEMEGANG KELAMIN ISTRI

Ulama Fiqh sepakat bolehnya seorang suami menyentuh kemaluan istrinya. Berkata

Ibn Abidin "Abu Yusuf yakni Abu Hanifah ditanya tentang seorang laki-laki yang

menyentuh kemaluan istrinya dan istrinya juga menyentuh kelaminnya untuk saling

membangkitkan gairah, adakah yang demikian berdosa ?". Abu Hanifah menjawab

"Tidak, bahkan aku berharap yang demikian dilipat gandakan pahalanya" (Hasyiyah

Ibn Aabidin V/234). Berkata al-Hatthaab"Diriwayatkan dari Imam malik beliau berkata

"Tidak berdosa bila seseorang melihat kemaluan saat senggama" Dan dalam riwayat

lain terdapat penambahan “Dan menjilati kemaluan istrinya dengan lidahnya" hal

demikian sangat diperbolehkan menurut Imam Malik padahal tidak demikian (dalam

|'anah Imam malik melarangnya namun kalangan madzhab lain memperbolehkannya).

Berkata al-Fannaany dari kalangan Syafi'iyyah “Diperbolehkan bagi suami bersenang

senang dengan segala cara bersama istrinya bahkan hingga menghisap kelentitnya

asal bukan menyetubuhi anusnya. Kalangan Hanabilah menilai mencium kelamin istri

sebelum senggama diperbolehkan namun setelah senggama di makruhkan. Al

Mausuu'ah al-Fiqhiyyah 32/90].

( uji - Jl; - S a- su-l 3 A, Ja- 3 A, al- (s - - - 3: J5:3; 3: (*

&-eu euas S; -S UBSU

>-J - &-Ju s,-. Ji: ,4 % , Ju &y J5&-J e-l° N Jl u-u!:} --> -:

& J-U & 3 J5 J: Ji Qua0 ua: Jī: , - , asul - 4- Jl. Júl e-i 13 J; Jé- Jl:

-aa -- sal 4 : - ; ; ; ve 9 u: 9u-l - 9u-ji - - 4 - 49

e : ;ur :- - - ele a;- us- Je sa. - us- & -- u-s J-3 : -Jue

4-- , s,- 5i, 2, 3 &-s; -à-a: Qi

( Jee 14 A. S di s,- . U di : - at,- seju - wi (w, al- - - 4:

jur : A, Ja: : 06 3's si ( A, Ja: ; 4: ) •sal di:

ula) ,:J a-3 & 4 t-alu Al J-3-ul : Jé
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[ PELENGKAP | Diperbolehkan bagi suami bersenang-senang dengan segala cara

bersama istrinya asal bukan menyetubuhi anusnya bahkan dibolehkan menghisap

kelentitnya, berusaha mengeluarkan sperma dengan tangan istrinya dan bukan

tangannya sendiri meskipun ia khawatir akan melakukan zina berbeda menurut Imam

Ahmad dan dilarang memecahkan keperawanan memakai jari.

Etika senggama :

• Disunahkan menyenangkan istri dengan berbagai cumbuan

• Bila tanpa adanya udzur (halangan) jangan biarkan empat malam sekali

berlalu tanpa hubungan badan

• Memilih menjalani senggama disepertiga malam akhir

• Mehantarkan istrinya mencapai orgasme kala dirinya telah mencapai klimaks

• Menggaulinya setelah pulang dari bepergian

• Memakai wewangian

• Masing-masing dari suami istri disunahkan meskipun tidak sedang

mengharapkan keturunan dari persenggamaannya untuk berdoa

u: 9u-ji - 9u-l - re" 4 -

B|SM|LLAAH| ALLAAHUMMA JANN|BNAA AS-SYATHAANA WA JANN|B|S

SYAITHAANA MAA ROZAC)TANAA

"Dengan menyebut nama Allah, Ya Allah jauhkanlah kami dari syaitan dan

jauhkanlah syaitan dari anak yang akan Engkau karuniakan kepada

kami" (HR Abu Daud).

• Tidur dalam Satu Selimut

• Memakai oramuan-ramuan kuat yang dilegalkan

• Memiliki tujuan baik seperti menghindari perbuatan hina (zina), mendapatkan

keturunan “Perantara hal yang disukai berarti juga disukai"

• Diharamkan bagi istri melarang suaminya melakukan kesenangan

kesenangan yang diperbolehkan bersamanya

• Dimakruhkan bagi istri menggambarkan perempuan lain pada suaminya atau

pada pria lainnya tanpa ada kepentingan

[Hasyiyah I'aanah at-Thoolibiin III/340]. Wallaahu Alamu Bis Showaab

She'Jasmine Ayda Az-zahra

Yai Masaji Antoro_mf,mau tanya. Kenapa dalam etika tsb memilih waktu pada

sepertiga malam terakhir??_?

Masaji Antoro

uju ra- us-i & 3A 31- J.P.A.J & 3-Ji: 3-J su:') -J -33 &us-Ju G,2: Ji J-9

Disunahkan memilih senggama diwaktu menjelang subuh karena tidak adanya rasa

terlalu kenyang atau lapar diwaktu ini, karena saat senggama dalam keadaan kenyang

atau lapar pada umumnya menyakitkan. [|'aanah at-Thoolibiin III/273].

She'Jasmine Ayda Az-zahra
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Yai Masaji Antoro_niatnya mandi junub gimana yai ???

Masaji Antoro

Macam-macam niat mandi :

Au-ji &, &: (saya niat menghilangkan janabat)

:Si L4-Ji 3, &: (saya niat menghilangkan hadats besar)

J-ji -, -: (saya niat mandiwajib)

Adapun untuk lebih lengkapnya, bisa menggunakan niat-niat dibawah ini :

• Niat Mandi Jinabah

J: 4 2: :u-l 3 : 4-is, J-si -:

Aku niat mandi untuk menghilangkan hadats besar dari jinabah, fardlu

karena Allah ta'ala

• Niat Mandi Haid

Jixi 4 2, 2-3 : -& J-si -s:

Aku niat mandi untuk menghilangkan hadats besar dari haidl, fardlu karena

Allah ta'ala

• Niat Mandi NifaS

J: 4 2; -ul 3 : -& J-si -s:

Aku niat mandi untuk menghilangkan hadats besar dari nifas, fardlu karena

Allah SWT

• Niat Mandi Wiladah (melahirkan)

Jixi 4 2, 338; 3 : 4-s, J-si -:

Aku niat mandi untuk menghilangkan hadast Wiladah, fardlu karena Allah

ta'ala

• Niat Mandi Shalat Jum'at

Jixi 4 : : - J-si -:

Aku niat mandi untuk Shalat Jum'at, Sunnah karena Allah ta'ala

• Niat Mandi Shalat ledul Fitri

J. J. Asi * 0-4-3.

Aku niat mandi untuk Shalat 'iedul fithri, Sunnah karena Allah ta'ala

• Niat Mandi Shalat ledul Adha
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J: 4 : - - - -:

Aku niat mandi untuk Shalat 'iedul adha, Sunnah karena Allah ta'ala

MAKAN BAGI ORANG JUNUB HUKUMNYA MAKRUH

u, si S: 4 ua si --- si Jsu & 2, 31- Les - au. Ji -U: ul-e Jé

J13-SM o.ia JS : Ar,: J-: 59ual 9:9-29 ue: Ji

Berkata Para pengikut as-Syafi'i "Dimakruhkan bagi orang junub tidak hingga ia wudhu

dan disunahkan bila hendak makan atau minum atau menggauli istri yang ia gauli

pertama atau lainnya menjalankan wudhu sebagaimana wudhu saat ia hendak shalat

dan juga disunahkan membasuh kemaluannya". Al-Majmuu ala Syarh al-Muhaddzab

II/156].

J-ul: Ja-M -ai. Lé -A: : 4 J- J -M: es." -- Jl. J:S - :

Dimakruhkan bagi orang junub makan, minum, tidur dan senggama sebelum ia

membasuh kemaluannya dan melakukan wudhu begitu juga bagi wanita yang telah

putus haid dan nifasnya. [Al-Muqaddimah al-Hadramiyyah ||43].

( :Us : - -S : - - ( e-91 : 4 J- J -M: es ---!, J:S - :

J: A - -- 3 : :

(Jsi J -Jésus 4 : ( -ul: Ja:J alai. Lis3

Dimakruhkan bagi orang junub makan, minum, tidur dan senggama sebelum ia

membasuh kemaluannya dan melakukan wudhu karena berdasarkan perintah agama

yang shahih dalam masalah senggama dan mengikuti nabi dalam masalah lainnya

kecuali dalam masalah minum yang hukumnya diqiyaskan pada masalah makan,

begitu juga bagi wanita yang telah putus haid dan nifasnya maka makruh baginya

sebagaimana orang junub bahkan baginya lebih utama. MinhajalQawim I/95].

DAN BAGI ORANG JUNUB YANG MAU MAKAN (SEBELUM BERKESEMPATAN

MANDI) DISUNAHKAN MENGAMBILAIRWUDHU

Orang junub yang hendak makan disunahkan wudhu, ibarohnya:

96- sese: *J- - - - 3 : 8 - - 4 - - 9s:- :

>a sese:: , : Siste us ese - 4 di -

uju --> -a: ul: : -&Jb -- Jl. J:Sus v -> sa: Sl su-ilis al-J -Ju -:

J-AU la--. Ala J: - a.l:

Dalam Riwayat Bukhari dan Muslim : "adalah Rasulullah shallallaahu 'alaihi wa sallam

bila hendak tidur sementara beliau junub membasuh kelaminnya dan mengambil

wudhu sebagaimana wudhunya untuk mengerjakan shalat". "adalah Rasulullah
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shallallaahu ‘alaihi wa sallam saat beliau junub dan berkehendak makan mengambil

wudhu sebagaimana wudhunya untuk mengerjakan shalat”.

Hikmah wudhu bagi orang junub menjalankan wudhu:

1. Meringankan hadats yang sedang ia tanggung

2. Kebersihan

3. Memberi kesemangatan dalam bersegera mandi

[Referensi: Asnaa al-Mathaalib I/68 dan Mughni al-MuhtaajI/63]
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16

16.1

16.1.1

MUSLIMAH

Bab ini berisi dokumen tanya jawab dan diskusi tentang permasalahan para

muslimah, terutama masalah haid, nifas, istikhadhah dan masalah fiqh yang

berseinggungan dengan mereka..

HAID

Bab ini berisi dokumen tanya jawab dan diskusi tentang permasalahan haid para

muslimah.

0052. Tinjauan Kedokteran Tentang Menstruasi

Pengertian Menstruasi

Menstruasi adalah perdarahan periodik pada uterus yang dimulai sekitar 14 hari

setelah ovulasi (Bobak, 2004). Menstruasi adalah perdarahan vagina secara berkala

akibat terlepasnya lapisan endometrium uterus. Fungsi menstruasi normal merupakan

hasil interaksi antara hipotalamus, hipofisis, dan ovarium dengan perubahan

perubahan terkait pada jaringan sasaran pada saluran reproduksi normal, ovarium

memainkan peranan penting dalam proses ini, karena tampaknya bertanggung jawab

dalam pengaturan perubahan-perubahan siklik maupun lama siklus menstruasi

(Greenspan, 1998).

Siklus Menstruasi

1) Gambaran klinis menstruasi

Sebagian besar wanita pertengahan usia reproduktif, perdarahan menstruasi terjadi

setiap 25-35 hari dengan median panjang siklus adalah 28 hari. Wanita dengan siklus

ovulatorik, selang waktu antara awal menstruasi hingga ovulasi – fase folikular –

bervariasi lamanya. Siklus yang diamati terjadi pada wanita yang mengalami ovulasi.

Selang waktu antara awal perdarahan menstruasi – fase luteal – relatif konstan

dengan rata-rata 14 ± 2 hari pada kebanyakan wanita (Grenspan, 1998).

Lama keluarnya darah menstruasi juga bervariasi; pada umumnya lamanya 4 sampai

6 hari, tetapi antara 2 sampai 8 hari masih dapat dianggap normal. Pengeluaran darah

menstruasi terdiri dari fragmen-fragmen kelupasan endrometrium yang bercampur

dengan darah yang banyaknya tidak tentu. Biasanya darahnya cair, tetapi apabila

kecepatan aliran darahnya terlalu besar, bekuan dengan berbagai ukuran sangat

mungkin ditemukan. Ketidakbekuan darah menstruasi yang biasa ini disebabkan oleh

suatu sistem fibrinolitik lokal yang aktif di dalam endometrium.

Rata-rata banyaknya darah yang hilang pada wanita normal selama satu periode

menstruasi telah ditentukan oleh beberapa kelompok peneliti, yaitu 25-60 ml.
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Konsentrasi Hb normal 14 gr per dl dan kandungan besi Hb 3,4 mg per g, volume

darah ini mengandung 12-29 mg besi dan menggambarkan kehilangan darah yang

sama dengan 0,4 sampai 1,0 mg besi untuk setiap hari siklus tersebut atau 150

sampai 400 mg pertahun (Cunningham, 1995).

2) Aspek hormonal selama siklus menstruasi

Mamalia, khususnya manusia, siklus reproduksinya melibatkan berbagai organ, yaitu

uterus, ovarium, vagina, dan mammae yang berlangsung dalam waktu tertentu atau

adanya sinkronisasi, maka hal ini dimungkinkan adanya pengaturan, koordinasi yang

disebut hormon. Hormon adalah zat kimia yang dihasilkan oleh kelenjar endokrin,

yang langsung dialirkan dalam peredaran darah dan mempengaruhi organ tertentu

yang disebut organ target. Hormon-hormon yang berhubungan dengan siklus

menstruasi ialah ;

a) Hormon-hormon yang dihasilkan gonadotropin hipofisis:

o Luteinizing Hormon (LH)

o Folikel Stimulating Hormon (FSH)

o Prolaktin Releasing Hormon (PRH)

b) Steroid ovarium

Ovarium menghasilkan progestrin, androgen, dan estrogen. Banyak dari steroid yang

dihasilkan ini juga disekresi oleh kelenjar adrenal atau dapat dibentuk di jaringan

perifer melalui pengubahan prekursor-prekursor steroid lain; konsekuensinya, kadar

plasma dari hormon-hormon ini tidak dapat langsung mencerminkan aktivitas

steroidogenik dari ovarium.

3) Fase-fase dalam siklus menstruasi

Setiap satu siklus menstruasi terdapat 4 fase perubahan yang terjadi dalam uterus.

Fase-fase ini merupakan hasil kerjasama yang sangat terkoordinasi antara hipofisis

anterior, ovarium, dan uterus. Fase-fase tersebut adalah :

a) Fase menstruasi atau deskuamasi

Fase ini, endometrium terlepas dari dinding uterus dengan disertai pendarahan dan

lapisan yang masih utuh hanya stratum basale. Fase ini berlangsung selama 3-4 hari.

b) Fase pasca menstruasi atau fase regenerasi

Fase ini, terjadi penyembuhan luka akibat lepasnya endometrium. Kondisi ini mulai

sejak fase menstruasi terjadi dan berlangsung selama ± 4 hari.
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c) Fase intermenstum atau fase proliferasi

Setelah luka sembuh, akan terjadi penebalan pada endometrium ± 3,5 mm. Fase ini

berlangsung dari hari ke-5 sampai hari ke-14 dari siklus menstruasi.

Fase proliferasi dibagi menjadi 3 tahap, yaitu :

o Fase proliferasi dini, terjadi pada hari ke-4 sampai hari ke-7. Fase ini dapat dikenali

dari epitel permukaan yang tipis dan adanya regenerasi epitel.

o Fase proliferasi madya, terjadi pada hari ke-8 sampai hari ke-10. Fase ini

merupakan bentuk transisi dan dapat dikenali dari epitel permukaan yang berbentuk

torak yang tinggi.

o Fase proliferasi akhir, berlangsung antara hari ke-11 sampai hari ke-14. Fase ini

dapat dikenali dari permukaan yang tidak rata dan dijumpai banyaknya mitosis.

d) Fase pramenstruasi atau fase sekresi

Fase ini berlangsung dari hari ke-14 sampai ke-28. Fase ini endometrium kira-kira

tetap tebalnya, tetapi bentuk kelenjar berubah menjadi panjang berkelok-kelok dan

mengeluarkan getah yang makin lama makin nyata. Bagian dalam sel endometrium

terdapat glikogen dan kapur yang diperlukan sebagai bahan makanan untuk telur yang

dibuahi.

Fase sekresi dibagi dalam 2 tahap, yaitu :

o Fase sekresi dini, pada fase ini endometrium lebih tipis dari fase sebelumnya karena

kehilangan cairan.

o Fase sekresi lanjut, pada fase ini kelenjar dalam endometrium berkembang dan

menjadi lebih berkelok-kelok dan sekresi mulai mengeluarkan getah yang

mengandung glikogen dan lemak. Akhir masa ini, stroma endometrium berubah

kearah sel-sel; desidua, terutama yang ada di seputar pembuluh-pembuluh arterial.

Keadaan ini memudahkan terjadinya nidasi (Hanafiah, 1997).

4) Mekanisme siklus menstruasi

Selama haid, pada hari bermulanya diambil sebagai hari pertama dari siklus yang

baru. Akan terjadi lagi peningkatan dari FSH sampai mencapai kadar 5 ng/ml (atau

setara dengan 10 mUI/ml), dibawah pengaruh sinergis kedua gonadotropin, folikel

yang berkembang ini menghasilkan estradiol dalam jumlah yang banyak. Peningkatan

serum yang terus-menerus pada akhir fase folikuler akan menekan FSH dari hipofisis.

Dua hari sebelum ovulasi, kadar estradiol mencapai 150-400 pg/ml. Kadar tersebut

melebihi nilai ambang rangsang untuk pengeluaran gonadotropin pra-ovulasi.

Akibatnya FSH dan LH dalam serum akan meningkat dan mencapai puncaknya satu
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hari sebelum ovulasi. Saat yang sama pula, kadar estradiol akan kembali menurun.

Kadar maksimal LH berkisar antara 8 dan 35 ng/ml atau setara dengan 30-40 mUI/ml,

dan FSH antara 4-10 ng/ml atau setara dengan 15-45 mUI/ml.

Terjadinya puncak LH dan FSH pada hari ke-14, maka pada saat inifolikel akan mulai

pecah dan satu hari kemudian akan timbul ovulasi. Bersamaan dengan ini dimulailah

pembentukan dan pematangan korpus luteum yang disertai dengan meningkatnya

kadar progesteron, sedangkan gonadotropin mulai turun kembali. Peningkatan

progesteron tersebut tidak selalu memberi arti, bahwa ovulasi telah terjadi dengan

baik, karena pada beberapa wanita yang tidak terjadi ovulasi tetap dijumpai suhu basal

badan dan endometrium sesuai dengan fase luteal.

Awal fase luteal, seiring dengan pematangan korpus luteum. Sekresi progesteron

terus menerus meningkat dan mencapai kadar antara 6 dan 20 ng/ml. Estradiol yang

dikeluarkan terutama dari folikel yang besar yang tidak mengalami atresia, juga

tampak pada fase luteal dengan konsentrasi yang lebih tinggi daripada selama

permulaan atau pertengahan fase folikuler. Produksi estradiol dan progesteron

maksimal dijumpai antara hari ke-20 dan 23 (Jacoeb, 1994).

Seks saat Menstruasi

Saat menstruasi perempuan bukan dalam kondisi sakit dan menstruasi sendiri

bukanlah suatu penyakit. Tapi jika dilihat dari kacamata estetika dan kesehatan,

hubungan seksual yang dilakukan pada saat menstruasi sangat tidak dianjurkan.

Kenapa?

Tim Inti Mitra dalam bukunya “Kesproholic” menjelaskan, saat menstruasi terjadi

peluruhan dari lapisan endometrium (lapisan dinding rahim bagian dalam) yang

mengandung berbagai macam protein serta asam amino. Namun jika ternyata tidak

terjadi pembuahan, maka endometrium tersebut bisa menjadi media yang sangat baik

bagi pertumbuhan berbagai penyakit. Kuman penyakit bisa dipastikan masuk ke

endrometrium melalui vagina. Selain vagina, penis juga bisa membawa kuman

penyakit dari luar.

Alasan lain yang perlu diperhatikan, jika perempuan menderita salah satu dari IMS,

seperti herpes atau gonore, maka darah menstruasi merupakan media yang sangat

baik untuk berpindahnya virus atau bakteri penyebab penyakit tersebut kepada

pasangan.

Selain itu, saat menstruasi, vagina dipastikan dalam kondisi yang sangat sensitif. Jika

dipaksakan terjadi penetrasi, biasanya perempuan akan merasa kesakitan dan perih

karena terkoyak, dan bila terjadi demikian maka akan membutuhkan waktu yang lama

untuk penyembuhan.
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16.1.2

Menurut para ahli di bidang kedokteran, saat terjadinya penetrasi dikhawatirkan akan

ada udara masuk ke dalam rahim perempuan sehingga mengakibatkan gangguan

kesehatan bahkan bisa mengantar kematian. [Bebek Mandi Dikali ].

0119. Dalil Wajibnya Qodho Sholat Yang Bisa Dijama' Saat Suci Dari Haid

PERTANYAAN :

AfifYang Khoir

Pada waktu sholat ashar menyisakan 3 menit, darah haid NITA mampet, karena

waktunya mepet membuat dia tidak bisa shalat ashar, maka menurut ilmu haid NITA

wajib Godlo' sholat ashar plus sholat dluhur, yang sampe skr blm ku paham kenapa

dzuhur wajib di qodlo', padahal dia masih haidl.....monggo bolo2 tanggapane

JAWABAN :

Masaji Antoro

J suae ul-M - Ges e-lis suas 3 :- Ges rel: , -!> 5-e: : , -- uju

su-Ji: - A.J - 24 J -,ék 1513 raali: ,éla) --e J-J ->, J: -,ék (31 Jaju-J

Mushonnaf Ibnu Syaibah No 7206

( 4 Ju- 4 : 9% sua & -, -ll -ael & sals ( -- 9 el, v sua: ) ua ( -s

Jsi 3,2, al Je:

MinhajalQowiim I/128

Kenapa sholat sebelumnya harus disertakan ? :

1. Berdasarkan atsar dari Hasyim dari Mughirah dari ubaidah dari Ibrahim dari Hajjaj

dari Athoo dan Assyi'by dari Abdul Malik dari Athoo : “Bila wanita haid suci sebelum

terbenamnya matahari (masih waktu ashar) sholatlah dhuhur dan ashar dan bila suci

sebelum fajar (masih waktu isya) sholatlah maghrib dan isya'".

2. Karena waktu shalat yang kedua (yaitu ashar bila dinisbatkan dengan dhuhur, atau

isya bila dinisbatkan dengan maghrib) merupakan waktu shalat yang pertama tatkala

ada UZUR (seperti ketika dijamak takhir dalam keadaan safar), maka saat DARURAT

(seperti haid) lebih keadaan semacam itu lebih berhak untuk didapatkan.
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16.1.3 0143. Bercumbu Rayu Selain Jima' Saat Haid

PERTANYAAN:

Moh Zaini

Bolehkah mencumbu wanita disekitar antara pusar dan lutut DI SELAIN FARJl ISTER

sewaktu sang isteri sedang haidh ?

Jawaban:

1. Abdullah Afif

Khilaf, ada Ulama yang membolehkan dan ada pula yang mengharamkan. Tabir dari

kitab Syarah Mahalli 'alal Minhaaj:

3i se: :u si (: : : es) Jé Si J1 u: 5%al & (:u:Ju a;- 2) Ja-ju si (::

:: , Cara.J Su-3 (eks : : S J:):

"Diharamkan sebab haid apa-apa yang haram sebab janabah, seperti shalat dan

lainnya..... (begitu juga haram) anggota badan antara pusar dan lutut, maksudnya

menyentuhnya (mencumbunya) dengan bersenggama atau lainnya. WAQllLA (ada

satu qil / pendapat) tidak haram kecuali bersenggama. Pendapat ini dipilih oleh

Mushannif (Imam Nawawi) dalam kitab At Tahqiq dan lainnya." (Syarh al-Mahalli,

1/115). Sumber Kitab : Syarah Mahalli 'alal Minhaaj juz halaman 115, maktabah

Syamilah (juz || halaman 6, bersama Hasyiyah Qalyubi, maktabah syamilah). Sumber

Link : http://www.k128.net/knol6/?p=view&post=1185710.

Dari Kitab al Gnalil Maawardi.

-i J: --ad J- 9: : elas 26: :uas 5%a agai:u --ju:

e: 933 -: S: au-ji usi; : S: : eks:

"Diharamkan sebab haid delapan macam : Shalat, puasa, itikaf thawaf membaca Al

Quran, membawa Mushaf, masuk masjid dan bersenggama. Tidak haram makan

bersama wanita haid, dan tidak haram pula berlezat-lezat (bercumbu) dengan anggota

badan selain vagina" (al-ldnafi al-Fiqh asy-Syafi'i: 27-28). Sumber kitab : Al Iqna Fil

fiqh asy Syafi'i karya Imam al Maawardi halaman 27-28 maktabah syamilah. Sumber

Link : http://WWW.k128.net/knol6/?p=View&post=1151411&page=2.

2. Masaji Antoro

Ada yang membolehkan melakukan percumbuan diantara pusar dan lutut selain farji

isteri yaitu Pendapat beberapa ulama kalangan Madzhab Hanabilah, pendapat Abu

Ishaq al-Marwazy, Abu Ali Bin Khairon dan Imam Ruyani namun Jumhur Ulama
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(mayoritas ulama) dan kesepakatan 3 madzab lainnya (Maliki, Hanafi dan Syafi'i)

mengharamkannya. Tabir dari Kitab al Majmu’, Syarh al Muhadzdzab :

Gas : - si-S : we gº-i:si:: : audi :u : Ju-d : (ui

ge et -- J; : sei -- Ju 9: 26- 2:: 24 - au -,

e-d -- 9 tew sa:: ei :

"Adapun hukum permasalahan ini: Dalam masalah persentuhan (percumbuan) wanita

haid antara pusar dan lutut ada tiga wajah : Pertama : Pendapat yang ashah (paling

shahih) menurut jumhur (mayoritas) ashab adalah haram. Dan ini yang ditulis Imam

Syafi'i dalam kitab al Umm, al Buwaithi dan Ahkaamul Quran. Pemilik kitab al Haawi

(Imam al Maawardi) berkata. Ini adalah pendapat Abul Abbas dan Abu Ali ibn Abu

Hurairah. Dan dengan pendapat ini sejumlah ulama yang mempunyai mukhtashar

memutuskan.

J; : : :u: u SS; 3: --ius Ge-d su-l Bijee) Jl. J: 4 :

u-l ele: Si u: -

Mereka berhujjah untuk pendapat ini dengan firman Allah ta'ala

Ge-d : a-4 Bijee)

“Oleh sebab itu, hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haidh".

Dan dengan hadits yang telah dituturkan yaitu :

w Ju 2-essi; 3 J* 3> - 4 di ke 4 J: -ju Ju : 4 ge; ; ss, u

y5N 3; /

Hadits yang diriwayatkan Umar radhiyallaahu 'anhu, berkata : Aku bertanya kepada

Rasulullah shallallaahu 'alaihi Wasallam tentang apa yang dihalalkan bagi seorang

laki-laki terhadap istrinya yang sedang haid. Beliau menjawab: “(Boleh melakukan)

apa yang di atas Sarung".

Dan juga sesungguhnya anggota tersebut adalah harimnya (yang melingkupi)

kemaluan. Barang siapa yg menggembala di sekitar daerah larangan maka dia akan

masuk kedalam daerah larangan tersebut.

sa : - us : ajis : -us ui J> 4 sui -i-ge & Siui --,

355 -> - su: - ;:- e-duG- s!:u : -4 -w

Dengan ini orang-orang yang berpendapat di atas menjawab hadits Anas yang telah
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dituturkan yaitu:

: *: j$ 15:2)

“Perbuatlah segala sesuatu selain nikah." Bahwasanya itu diarahkan pada perbuatan

keCupan, menyentuh Wajah dan tangan dan yang lainnya dari apa-apa yang biasa

dilakukan oleh kebanyakan orang. Karena kebanyakan ketika mereka tidak bisa

bersenang-senang dengan bersenggama maka mereka melakukan hal yang telah

saya sebutkan, tidak dengan anggota badan yang ada di bawah sarung (kain).

wie: 9: : gegi 3 ssu-ji -- se- 3: 3- 2 J; :: e-j di gu :

-- 8° 9', : : e- 3 9: : - 28 - au -e esai.

ki-l : :u: * :

Kedua : Sesungguhnya hal itu (percumbuan dengan wanita haid antara pusar dan

lutut wajah) tidak haram. Ini adalah pendapat Abu Ishaq al Marwazi. Pengarang kitab

Al Haawi menceritakannya dari Abu Ali ibn Khairan. Dan aku melihatnya dengan pasti

di dalam kitab Al Lathif karya Abul Hasan ibn Khairan, dia termasuk ashab kami, dia

bukan Abu Ali ibn Khairan. Pendapat ini dipilih oleh pengarang kitab Al Haawi (Imam

al Maawardi) didalam kitabnya, al lGna (tabirnya di atas sudah dikutip. Pen), dan Ar

ruyani dalam kitab al Hilyah.

2 x 2,4

** - : :u uli - & 4 : 4 - - - 44 --> s: :

Jessie & 4 - 4; 3: - - - - - 35 3; -s

Dan pendapat ini yang lebih kuat dari segi dalilnya, karena adanya hadits Anas

radhiyallaahu 'anhu. Hadits tersebut sharih memperbolehkan. Adapun mubasyarah

(persentuhan) Nabi shallallaahu 'alaihi Wasallam diatas kain, diarahkan atas hukum

kesunnahannya untuk memadukan antara ucapan dan perbuatan beliau shallallaahu

'alaihi Wasallam. Sumber Kitab : Al Majmuu Alaa Syarh al Muhaddzab juz II halaman

392-393, cetakan Maktabah Al Irsyad Jeddah / juz || halaman 362-363, maktabah

Syamilah. Sumber Link : http://www.islamWeb.net/newlibrary/display_b00k.php?

flag=1&bk_no=14&ID=1074

- Dari kitab al Mausuu'atul Fiqhiyyah al Kuwaitiyyah:

J, keul: :uji; ki-ii- susi : -s: :: : - as-S : -u-s

s: ua, -isis ula-l -is: -ju sedi ge, aju -- : ; 3: : e-9 :

4 U - 9sus: u:: - azu : : Siwa x: Sisi-s : 4 - 4 J:

se - 9 : :9s: e : se4 e : :e & u: - : 4 -

u-l al° 3i u: - J; : : :u: : , : SS; 58 sie & B. Jau
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alki-ji - as :ui :u : 3 : ; 3: : e-9 keul:: - Ass

:3; 9: :ul: :ui - - - 383 -

: 4-5 % * : - : 4 : 4::- ;ue-9 : : , : :

::e-9 keul: :ui - 9 : J-4 :

e; 3: - : 4 :u ele: di Es : 4: audi :u : :ul:: ::

*: :

& Ass : ; 3: : ex- Siu : : e audi : a-, y: A úu-ji -s:

-aui el:

: , 3 diëss-ji --s : - ; sas-d : -: Jeg: Sig: 3: S diu-l, eu.9 - P & :'-, ->e: 3 : 13. 4- 3°u OW 3: 9: *u-213 usul

ga-i sāg &, &94 ia - us & -:

"Para ulama berbeda pendapat tentang bercumbu di antara pusar dan lutut. Jumhur

fuqaha hanafiyah, malikiyah dan syafi'iyah memilih keharamannya, berlandaskan

hadits 'Aisyah radhiyallah 'anha berkata: Ketika kami haidh dan Rasulullah ingin

bercumbu maka Rasulullah memerintahkannya untuk memakai sarung lalu

mencumbunya. 'Aisyah berkata: Siapakah di antara kalian yang pandai menahan

hasratnya sebagaimana yang Rasulullah pandai menahannya ?.

Dari Maimunah radhiyallah 'anha diriwayatkan hadits serupa. Dalam riwayat lain:

Rasulullah mencumbu salah satu istinya yang haidh ketika memakai sarung, dan

sesungguhnya daerah antara pusar dan lutut adalah yang melingkupi kemaluan,

barangsiapa menggembala di sekitar tanah larangan dikhawatirkan akan terjerumus

ke dalamnya.

Golongan hanafiyah dan Syafi'iyah memperbolehkan bercumbu di antara pusar dan

lutut dengan memakai penghalang sementara malikiyah tidak melarangnya.

Sedangkan hanafiyah melarang melihat anggota tubuh di balik sarung sementara

malikiyah dan Syafi'iyah memperbolehkannya meskipun dengan syahwat.

Hanafiyah tidak memperbolehkan percumbuan pada lutut berlandaskan hadits:

Diperbolehkan melakukan yang selain di balik sarung, tempatnya adalah aurat tertentu

termasuk di dalamnya lutut. Sementara malikiyah dan syafi'iyah memperbolehkan

pada pusar dan lututnya.

Telah disebutkan dari hanafiyah dan syafi'iyah mengenai hukum percumbuan antara

wanita haidh dengan suaminya. Mereka menetapkan haram baginya bercumbu
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dengan suaminya pada bagian sekitar pusar dan lutut dengan bagian tubuh manapun

dari suaminya.

Di sisi lain kalangan hanabilah berpendapat kebolehan bercumbunya wanita haidh

selain pada farjinya. Maka bagi suami boleh mencumbu antara pusar dan lutut. Ini

adalah pendapat madzhab yang berbeda sendiri dengan madzhab lainnya.

Mengikuti pendapat hanabilah maka sunah, tidak wajib menurut qaul shahih madzhab

tersebut, untuk menutupi farji ketika bercumbu. Dijelaskan dalam kitab an-Nakat: Dari

zhahir ucapan imam dan ashab kami tidak ada perbedaan hukum kebolehan itu baik

bagi orang yang merasa aman ataupun khawatir terjerumus pada percumbuan yang

terlarang (pada farji). Namun Imam al-Mirdawi membenarkan pendapat keharaman

bagi orang yang hatinya tidak merasa aman, agar tidak membuka peluang terjerumus

pada percumbuan yang dilarang tersebut". Sumber kitab : AIMausuu'ah Al Fiqhiyyah

Al Kuwaitiyyah juz 18 halaman 324 , maktabah syamilah. Sumber Link : http://

islamport.com/d/2/fdh/1/35/820.html

Dalil dari Al Hadits :

DALIL YANG MEMBOLEHKAN

720-3: Sieri 3 -wu-al-3 Su-u-sas 3 : 4 u4---3 : :

---------->:29- asure: --eye

--d : - jau ss ji -- uju-9) J- 4 J;u-- - 4 --e:)

jus: ussus : 9 : 3:9- -- le & -- 4 J: Jus: : ,

* uju SI u: , 3 : 50% as 4: :

"Telah menceritakan kepadaku Zuhair bin Harb telah menceritakan kepada kami

Abdurrahman bin Mahdi telah menceritakan kepada kami Hammad bin Salamah telah

menceritakan kepada kami Tsabit dari Anas bahwa kaum Yahudi dahulu apabila kaum

wanita mereka haidh, mereka tidak makan bersama dengan wanita mereka dan tidak

mempergauli wanita mereka di rumah. Maka para sahabat Nabi shallallahu 'alaihi

Wasallam bertanya kepada Nabi Shallallahu'alaihiwasallam. Lalu Allah menurunkan :

"Mereka bertanya kepadamu tentang haidh. Katakanlah: Haidh itu adalah suatu

kotoran'. Oleh sebab itu, hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haidh;

dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci. Apabila mereka telah

Suci, maka campurilah mereka itu ditempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Allah

menyukai orang-orang yang taubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan

diri." (QS Al Baqarah (2) : 222}. Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi Wasallam

bersabda: “Perbuatlah segala sesuatu kecuali nikah."

Maka hal tersebut sampai kepada kaum Yahudi, maka mereka berkata, Laki-laki ini
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tidak ingin meninggalkan sesuatu dari perkara kita melainkan dia menyelisihi kita

padanya." Sumber Kitab : Shahih Muslim juz halaman 138-139, cetakan al Ma'arif

Bandung (bersama Syarah Imam Nawawi juz II halaman 211, cetakan ke III tahun

1398 H - 1978 M, Daar al Fikr) / juz halaman 169, hadits nomor 720, maktabah

Syamilah. Sumber Link : http:/WWWislamWeb.net/hadith/display_hbook.php?

bk_no=1588.pid=40735&hid=460.

Catatan:

Dalam Shahih Muslim, kalimatnya menggunakan:

-64 S : j: , -!

Perbuatlah segala sesuatu kecuali nikah. Dalam Sunan Ibnu Majah, kalimatnya

menggunakan:

e-di S. : 3:9

Perbuatlah segala sesuatu kecuali jima. Berikut sanad dan matan Ibn Majah:

644 - 3° -u 3 - 3 Su-ud- uji : uji-u: & As- uji

- : 4 - : u : Ju : ;3: S: : ? - & 3- 5: S

4 - 4 J;. Jus : -- a-, -essi ji -- uju: }& git - :

e-i S. : 3:9-1) - le).

"Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yahya, telah menceritakan kepada

kami Abu al-Walid, telah menceritakan kepada kami Hammad bin Salamah, dari

Tsabit, dari Anas bahwa kaum Yahudi dahulu tidak diam bersama wanita mereka yang

haidh, tidak makan bersama dengan wanita mereka, dan tidak minum bersama

mereka. Maka hal itu disampaikan kepada Nabi Shallallahu'alaihiwasallam. Lalu Allah

menurunkan : “Mereka bertanya kepadamu tentang haidh. Katakanlah: Haidh itu

adalah suatu kotoran'. Oleh sebab itu, hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di

waktu haidh; dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci. Apabila

mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah

kepadamu. Allah menyukai orang-orang yang taubat dan menyukai orang-orang yang

mensucikan diri." (QS Al Baqarah (2) : 222}. Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi

Wasallam bersabda: “Perbuatlah segala sesuatu kecuali jima'". Sumber Kitab: Sunan

Ibnu Majah juz halaman 211, hadits nomor 644, cetakan Toha Putera Semarang |

makabah syamilah. Sumber Link http://WWW.islamWeb.net/newlibrary/

display book.php?

bk nO=54&|D=139&idfrom=1046&idto=12298.b00kid=54&StartnO=78
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DALIL YANG MENGHARAMKAN

1. Dari Shahih Muslim

3 : uji-9,-S Jés : 3-l Jé rel: : 3-5 -;-3 :: ei 3 : : uji

si-s le d' - 4 J: waiva - -és ula-l 9seju :u 3 es-S 3 reg: 3 s.a.

"Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Zuhair bin Harb

serta Ishaq bin Ibrahim, Ishaq berkata, telah mengkhabarkan kepada kami, sedangkan

dua orang lainnya berkata, telah menceritakan kepada kami Jarir dari Manshur dari

Ibrahim dari al-Aswad dari Aisyah, dia berkata: "Rasulullah shallallahu 'alaihi

Wasallam memerintahkan salah seorang di antara kami yang sedang haid supaya

memakai sarung, kemudian beliau mencumbunya". Sumber Kitab: Shahih Muslim juz

| halaman 136, cetakan al Ma'arif Bandung (bersama Syarah Imam Nawawi juz ||

halaman 203, cetakan ke III tahun 1398 H - 1978 M, Daar al Fikr)/juz halaman 166,

hadits nomor 705, maktabah Syamilah. Sumber Link. http://WWW.islamWeb.net/

newlibrary/display_b00k.php?idfrom=826&idto=1029&bk_no=53&|D=141

2. Dari al Muwaththa

& - : Ju : - : 4 - 4 J: Ju->& Si - : ; & ua & : :

* ut : : : A- : 4 - 4 J: Jus 2:1-2; :

"Telah menceritakan kepada saya Yahya, dari Malik, dari Zaid ibn Aslam, bahwasanya

seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah shallallaahu 'alaihi Wasallam seraya

berkata: Apakah yang dihalalkan untuk saya dari isteri saya yang sedang haid ?.

Beliau bersabda: “Hendaklah engkau kencangkan sarungnya, kemudian dibolehkan

bagimu bagian atasnya.". Sumber Kitab: Al Muwaththa (bersama syarahnya,

Tanwirul Hawaalik juz halaman 77, cetakan Toha Putera Semarang). Sumber Link

http://WWWislamweb.net/hadith/display_hbook.php?bk_no=19&hid=123&pid=1226

Derajat Hadits:

al Hafizh AS Suyuthi dalam Tanwirul Hawaalik mengutip penjelasan Imam Ibn Abdil

Barr:

-u :- suas 4- adu : : 4-ide S

"Aku tidak menemukan satu orangpun meriwayatkan dengan lafazh ini secara

musnad. Maknanya shahih dan tsabit (tetap)."

3. Dari Sunan Abu Dawud.
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16.1.4

212-3 :94 uji-: :: u4---> : : - 313, u4- 6 - 3 :u uji

Jau- gas : 3 j>: -- 4° 4' -- 4 J9-3 Ju : : , : , e,- 3° -,

-->ji 3-suai au-ji usi; : & 5N 3; u Jé.

"Telah menceritakan kepada kami Harun bin Muhammad bin Bakar, telah

menceritakan kepada kami Marwan, yakni Ibnu Muhammad, telah menceritakan

kepada kami al-Haitsam bin Humaid, telah menceritakan kepada kami 'Ala bin al

Harits, dari Haram ibn Hakim, dari pamannya, bahwasanya dia bertanya kepada

Rasulullah shallallaahu 'alaihi Wasallam tentang apa yang dihalalkan bagi saya

terhadap istri saya yang sedang haid. Beliau menjawab: “Kamu boleh melakukan apa

yang di atas sarung (kain). Muhaddits lainnya menuturkan tentang makan bersama

wanita haidh dan mendatangkan hadits atasnya." (HR. Abu Dawud). Sumber Kitab:

Sunan Abu Dawud juz halaman 54, hadits nomor 212, cetakan ke tahun 1410 H -

1990 M, Daar al Fikr / juz halaman 85, hadits nomor 212, maktabah syamilah.

Sumber Link. http://islamport COm/d/1/min/1/48/1552.html (1/104).

Derajat Hadits:

Dalam kitab Majma'uzzawaa'id:

w Jé au essi; 3 J: - i-3 : 4 - 4 J;-3 -ju Ju : Si - 9 - 3°

e- Je, de: - ; ; ; ; 3:

"Dari Ashim ibn Umar, sesungguhnya Umar berkata Aku bertanya kepada Rasulullah

shallallaahu 'alaihi Wasallam tentang apa yang dihalalkan bagi seorang laki-laki

terhadap istrinya yang sedang haid. Beliau menjawab: "Boleh melakukan apa yang di

atas sarung (kain)". HR. Abu Yala, semua rijalnya adalah rijal shahih. Sumber Kitab:

Majma'uzzawaa'id lil Hafizh al Haitsami juz halaman 181, maktabah syamilah.

Sumber Link. http://islamport.com/d/1/kri/1/80/1165.html (1/181). Wallaahu A'lamu

Bishshawaab, [UZ ]

0264. Wanita Haidh dan Qodho Puasa

PERTANYAAN:

Ghufron Bkl

Assalamu 'alaikum. Adakah pendapat yg mengatakan orang haid tidak wajib Godho

puasa?

JAWABAN:

1. Abdullah Afif
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Wa'alaikumUSSalaam Warahmatullaah. Dalam Shahih Muslim.

Ju elis : -ju." -ju ssa 3 - 3 - 2° 38; 4: : : : : u:

59ual | suai 2: S; se;.al suai 23: J: ura:

"Dan telah menceritakan kepada kami 'Abd ibn Humaid telah mengkhabarkan kepada

kami 'Abdurrazzaq telah mengkhabarkan kepada kami Ma'mar dari Ashim dari

Mu'aadzah dia berkata: "Saya bertanya kepada ‘Aisyah seraya berkata: "Kenapa

gerangan wanita yang haid mengdadha puasa dan tidak menggadha shalat?" Maka

Aisyah menjawab: "Apakah kamu dari golongan Haruriyah ?" Aku menjawab: "Aku

bukan Haruriyah, akan tetapi aku hanya bertanya." Dia menjawab, “Kami dahulu juga

mengalami haid, maka kami diperintahkan untuk mengdadha puasa dan tidak

diperintahkan untuk mengqadha shalat." (HR Muslim). Sumber Kitab Shahih Muslim

juz halaman 150, cetakan al Ma'arif Bandung / juz halaman 182, hadits nomor 787,

maktabah Syamilah. Sumber Link: http://WWislamWeb.net/hadith/display_hb00k.php?

bk no=158&hid=513&pid=40747

Catatan : Haruriyah ialah sekelompok dari Khawarij yang mewajibkan qadha shalat

atas wanita haid ketika sudah suci. (Hamisy Shahih Muslim, 1/149)

2. Masaji Antoro

Wa'alaikumsalam. Sepertinya terjadi kesepakatan ulama dalam masalah ini. Tabir

dari kitab:

1. Al-jma libnil Mundzir

léa- egi g egal 3 : sua ele 3i e :

"Mereka (Ulama) sepakat bahwasanya wajib atas wanita mengdadha puasa yang dia

tinggalkan pada hari-hari haidnya." (Al-jma'. 39)

Catatan: di sebagian naskah:

ele •-13 léa-: egi J: e;.al 3: -: u suas 3i Je 13:ki;

"Mereka (Ulama) sepakat bahwasanya mengqadha puasa yang dia tinggalkan pada

hari-hari haidnya wajib atas wanita." (Al-jma'. 39). Sumber Kitab: 1. Al jma' karya Abu

Bakr Muhammad ibn Ibrahim ibn al Mundzir (wafat tahun 318 H) halaman 39, cetakan

ke || tahun 1420 H - 1999 M, Maktabah al Furqaan UEA. Sumber Link. http://

islamport.com/d/2/fgh/15/18.html (1/2)

2. Al-Majmu Syarh al-Muhadzdzab
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16.1.5

: , i, , ... :- at, ... . . si 4 . 2 °12 . . .-- - - - 6-3 , 12 si aki - - - -

A: : ,: :; 3: :: Ji : 9ua, e;- sua: -: ua : -->;

:ulu-el;

"Ulama juga telah jma' atas wajibnya menggadha puasa Ramadhan atas wanita haid

dan wanita nifas. Telah menukil jma dalam hal diatas, at Tirmidzi, Ibnul Mundzir, Ibn

Jarir, ash_hab kami dan yang lainnya." (Al-Majmu’, 2/355). Sumber Kitab: Al Majmu’,

Syarh al Muhadzdzab, karya Imam Muhyiddin Abu Zakariyya Yahya ibn Syaraf an

Nawawi (wafat tahun 676 H), cetakan Maktabah Al Irsyaad Jeddah / juz II halaman

386 / juz II halaman 355, maktabah Syamilah. Sumber Link. http://www.islamweb.net/

neWlibrary/display b00k.php?

bk no=14&|D=686&idfrom=1054&idto=1182&b00kid=14&StartnO=3

3. Mughnil Muhtaaj:

(suai : -- si u: u: osu - 4 ge, -e J: (*a -> jua: -:

ujuas 3: ;: Scal Si : 3 : us le: : le 3: 92 suas 2: S; esa,

e; ali ->>>

"(Dan haram sebab haid apa yang haram sebab janabah dan haram juga puasa). Dan

wajib mengdadha puasa tidak wajib menqadha shalat, berdasarkan perkataan 'Aisyah

radhiyallaahu 'anhu. “Kami mengalami haid. Kami diperintahkan untuk mengqodho

puasa dan kami tidak diperintahkan untuk mengqodho shalat. Dan terjadi

kesepakatan ulama dalam masalah tersebut. Makna yang terkandung dalam riwayat

diatas bahwasanya shalat itu banyak sehingga berat mengqadhanya, berbeda dengan

puasa." (Mughnil Muhtaj, 1/109). Sumber Kitab: Mughnil Muhtaaj|laa Ma'rifati alfaazhi

Minhaajjuz halaman 109, maktabah Syamilah. Sumber Link: http://islamport.com/d/2/

shf/1/36/2091.html (2/32).

4. AL Mausuu'atul Fiqhiyyah al Kuwaitiyyah:

u: suasi -j: es asal 3 : 4: :

"Kesepakatan ulama terjadi atas dilarangnya wanita haid dan nifas berpuasa dan

wajibnya menggadha puasa yang mereka berdua tinggalkan." (al-Mausu'ah al

Fiqhiyyah, 28/21). Sumber Kitab: AL Mausuu'atul Fiqhiyyah al Kuwaitiyyah juz 28

halaman 21, maktabah Syamilah. Sumber Link. http://islamport.Com/d/2/

fqh/1/35/868.html (29/15). Wallaahu Alamu Bishshawaab, [UZ]

0326. HAID : Rambut dan kuku wanita haidh

PERTANYAAN :

Bambang Isnadi
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Apakah wanita yang sedang haid boleh bersisir dan meninggalkan rambut yang sudah

jatuh lepas darinya ataukah harus disimpan dan disucikan dikala haidnya sudah

berhenti ?

JAWABAN :

1. Mbah Jenggot II

Seorang yang junub atau perempuan yang haid sebaiknya tidak memotong kuku,

rambut atau anggota tubuh yang lainnya. Alasan dari hal ini dijelaskan oleh Imam al

Ghazali dan Abu Thalib al-Makky.

A .a.: i ar, t * : K. “ . ... z: : . . . . . .i zs - - : 1- : 1: :i al-: ‘i : N.

J : ;u 4! 3: 31 - 383 : 4-: 3: 3: ; 23 : : ; 4-: ; sli: ; 3: Jī S;

- 1 : --> , a2 %. i. : • :> . St:

u:u> 4uai : j: 31 Ju: u: 3;: :Si

"Tidak seyogyanya seseorang mencukur rambut, memotong kuku, mencukur bulu

kemaluannya atau membuang sesuatu dari badannya disaat dia sedang berjunub

karena seluruh bagian tubuhnya akan dikembalikan kepadanya di akhirat kelak, lalu

dia akan kembali berjunub. Dikatakan bahwa setiap rambut akan menuntutnya dengan

sebab junub yang ada pada rambut tersebut." (Ihya Ulumaddin, 2/325). Sumber kitab :

Ihyaa 'Uluum ad Dien karya Hujjatul Islam Abu Hamid al Ghazali (wafat tahun 505 H)

juz || halaman 52, cetakan Daar Ihya al Kutub al Arabiyyah Mesir / juz II halaman 325,

maktabah Syamilah. Sumber link : http://islamport.com/d/1/akh/1/17|40.html (1/401)

& 4 :: 39 : : es: : ; - si: : ; -50%; 3: Si: :

eu: ; 3:4u j: : 4 : - : u: 3 & ai-us : : ess::

"Saya membenci seorang laki-laki mencukur kepalanya atau memotong kukunya atau

mencukur bulu kemaluannya atau mengeluarkan darahnya dalam keadaan dia junub,

karena seorang hamba akan dikembalikan kepadanya seluruh rambutnya, kukunya

dan darahnya besok pada hari kiamat. Apa yang jatuh darinya dari hal-hal diatas

dalam keadaan dia junub maka akan kembali kepadanya dalam keadaan junub.

Dikatakan setiap rambut akan menuntutnya dengan sebab junub yang ada pada

rambut tersebut." (Qutil Qulub, 2/236). Sumber kitab : Quut al Quluub Fii Mu'aamalah

al Mahbuub karya Imam Abu Thalib al Makky juz || halaman 236, maktabah syamilah.

Sumber link. http://islamport.Com/d|1|akh/1/108/776.html (2/236).

Namun ulama lain tidak sependapat perihal anggota tubuh dalam alasan tersebut.

Imam al-Bujairimi, mengutip pendapat al-Qalyubi, menjelaskan bahwa anggota tubuh

yang dikembalikan padanya di hari kiamat adalah anggota yang ada pada saat dia

meninggal dunia, bukan yang telah terpotong sebelumnya. Al-Madabighi

menambahkan bahwa kuku, rambut, dan semacamnya tidak dikembalikan menyatu

dengan tubuh melainkan dikembalikan dalam keadaan terpisah. Disebutkan dalam
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Hasyiyah Syarwani :

: : - Jes : -> : :-S a;-Su 2u -jssel Sige & 4 (:S : 4 : 4:

U : : , Ai Ji 3 :u :-S :S : - Swai :- ajud

2 . . . 2 ° 4 &12 • 2-1: 6 <i. 4 2 xi -12 . . . . . .°t : .: : : 1. 4 2 - 2 ° z 3 4. ..

Ji$ 9, S3 9,: : 4.1 : 9uai : S : - 2 J! 3: sui & a; 4: :-J jue

* X 3 2 :

jal° 4:1:

4. . . ... i. t. . . . . . . . . . . . . . i2 : a si. . . . . . . . . . . . . . . .-->

4 :: ial: , : -> sesaiji ajs lais :-S si : 3: 38 j: gaji $ues

2 : : , : ---> , at. . . . . . . . . • : szt ... 42 s 2 -1 : **

us: 3i:u:J Ju-4: S 3l 2 &: &: si : 94 ° 9-a:

* -4:) .

"Ucapan Mushannif : anggota badan kembali kepada orang tersebut di akherat. Ini

adalah mengikuti pendapat bahwa anggota tubuh yang kembali tidak tertentu anggota

anggota tubuh yang asli. Didalam hal ini ada perbedaan. Berkata Imam Sa'ad didalam

Syarah al Aqa'id an Nasafiyyah: “Yang dikembalikan adalah anggota-anggota tubuh

yang asli yang masih ada mulai awal sampai dengan akhir umur. (AIN SYIIN / Ali Asy

Syibramullisi).

|barot Al Bujairami : Perlu dipertimbangkan dalam pendapat tersebut, karena anggota

tubuh yang dikembalikan adalah adalah anggota yang ada pada saat dia meninggal

dunia, bukan seluruh kuku yang dia potong selama hayatnya begitu juga bukan

seluruh rambutnya. Coba cek kembali. Al Qalyubi.

|barotal Madaabighi: Ucapan Mushannif“Karena anggota-anggota tubuhnya...dst"

Maksudnya hanya anggota tubuh yang asli seperti tangan yang terpotong. Berbeda

semisal rambut dan kuku, kalau yang ini akan kembali kepada orang tersebut terpisah

dari tubuhnya sebagai teguran untuknya, dia diperintah untuk tidak menghilangkannya

disaat junub dan sebagainya." (Hasyiyah Syarwani, 1/284). Sumber kitab : Hasyiyah

Syarwani juz halaman 284, cetakan Mathba'ah Mushtafa Ahmad Mesir. Sumber

link : http://mainislamWeb.net/newlibrary/display_b00k.php?

ID=421&Startno=10&Start=10&idfrom=417&idto=455&b00kid=208.Hashiya=2

2. Ahmad Khabibi

Memotong rambut dan menggunting kuku bagi wanita haid hukumnya makruh. Jika

dikerjakan tidak mendapat dosa. Adapun yg wajib di cuci setelah haid berhenti adalah

tempat potongan rambut dan kuku bukan rambut dan kuku yg telah terpotong. jadi

kalau sudah terlepas dari badan tidak perlu dicuci. Tabir dari kitab :

1. Nihayatuzzain:
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:S : 4 : ; 3: 98 - - : ; ; ;ius 3 : 3 e : si4 - J- a; :

a: : :S &4-ji diese J-si J: 45 sis

"Barang siapa yang wajib mandi maka agar tidak menghilangkan satupun dari anggota

badannya walaupun berupa darah atau kuku sehingga mandi, karena semua anggota

badan akan kembali kepadanya di akherat. Jika dia menghilangkannya sebelum

mandi maka hadats besar akan kembali kepadanya sebagia teguran

kepadanya." (Nihayatuzzain, 1/31). Sumber kitab : Nihayatuzzain juz halaman 31,

cetakan Al Ma'aarif Bandung / halaman 31, maktabah syamilah. Sumber link : http://

Shrewayat2.Com/fkhshafey/Web/6146/001.htm

2. Fathul Mu'in:

: & 4 v3 -as 313 uau: ;su ( :J) 3 : u: Sul-Si ( : 94) su ( : ) u:u (3

u- J: -3 : -

"Syarat yang kedua yaitu meratakan air pada seluruh anggota dzohir badan hingga

kuku dan di bagian bawahnya, rambut bagian luar dan dalam, yakni tempat

tumbuhnya rambut yang telah lepas sebelum mandi." (Fathul Mu'in, 1/31). Sumber

kitab : Fat_hul Mu'in (Hamisy 'anatuththalibin juz halaman 75, cetakan al 'Alawiyyah)

/1/31, maktabah Syamilah. Sumber link : http://islamport.com/W/shf/Web/1226/87.htm

3. Hasyiyah Syarwani:

u- situs 3: 9 Ju: J: uaid a;-9 Si

"Bahwasanya anggota tubuh yang terpisah sebelum mandi, janabahnya tidak hilang

dengan memandikannya." (Hasyiyah Syarwani, 1/84). Sumber kitab : Hasyiyah

Syarwani juz halaman 84, cetakan Mathba'ah Mushtafa Ahmad Mesir. Sumber Link :

http://mainislamWeb.net/newlibrary/display b00k.php?

ID=421&Startno=10&Start=10&idfrom=417&idto=455&b00kid=208.Hashiya=2

Catatan : Ada juga ulama yang tidak memakruhkan.

Si: sux suas 3 :6-us tes: ; 3: - 3: $uki: -ji- ase Jés

w: :- as:A. SiS, :u J- 2 Aks , 3 -S 4 : S -:

s, 3 : 4 :- Si 3: : : : eu-i 24: S - as : - S;

subi;

'Atha berkata: "Orang junub berbekam, ,mencukur kepalanya walaupun tidak

berwudhu". Apa yang diceritakan dari Atha maknanya ialah bahwasanya orang junub

tidak dimakruhkan memotong rambut dan kukunya ketika dia junub, dan tidak makruh
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mengeluarkan darahnya dengan berbekam atau lainnya. Kami tidak mengetahui

adanya perbedaan dalam hal ini keculai apa yang dituturkan sebagaian ash_hab kami

yaitu Abul Farajasy Syairazi bahwasanya orang junub makruh memotong rambut dan

kuku. (Fathul Bari Li Ibni Rajab, 1/346). Sumber kitab : Fat_hul Bari, Syarhu Shahihi

Bukhari karya al Hafizh Ibn Rajab al Hanbali juz halaman 346, maktabah syamilah.

Sumber link : http://islamport.com/W/Srh/Web/67/173.htm (2/54). Wallaahu Alamu

bishshawaab.

0361. Wanita haid berpahala dengan meninggalkan perkara haram

Seorang wanita terhalang dari berbagai amal ibadah seperti shalat dan puasa ketika

haid. Kemudian apakah dia bisa mendapat pahala sebagaimana orang yang sakit

mendapat pahala shalatnya ketika sedang udzur sakit ?

An-Nawawi berkata tidak. Namun al-Qalyubi menambahkan tidak mendapat pahala

bila ditinjau dari perbandingan terhadap udzur sakit, namun dimungkinkan mendapat

pahala bila ditinjau dari tarkul mahzhur, yakni dengan cara wanita itu meniatkan

meninggalkan shalat dan semacamnya karena patuh mengikuti perintah Syari’at

(imtitsalan).

& 2,ia - :& AJa: ; geri - as: -ui Ja:

J.: Sis: *Jai : es sisi su & u-963 dai dis: Gerd & S Cazi Je

s: sle - : le 2:u-ji -u: - le J 3 : &: : : :;-6,

J-4 g ujsi: : exi -> 2.J S; J: 2 epi e S : aul Je eva:
° :

- 9y-A

"Dan apakah perempuan yang sedang haid diberi pahala atas ibadah yang ia

tinggalkan seperti diberi pahalanya orang yang sakit yang meninggalkan kesunnahan

kesunnahan yang dia lakukan di saat dia masih sehat dan sakit yang membuat dia

meninggalkannya ?

Al Mushannif (Imam Nawawi) berkata : “dia (perempuan yang haid) tidak mendapat

kan pahala, karena orang sakit berniat akan melakukannya jika dia sembuh beserta

orang sakit itu masih tetap pada sifat ahli-nya. Sementara perempuan yang haid

bukanlah orang yang ahli sehingga tidak bisa dimungkinkan dia melakukannya, karena

perkara itu diharamkan atas dia. Telah selesai dari Syarah MIIM RA (Imam

Muhammad Ramli), telah selesai Asy Syaubari.

Dan dalam Al-Qalyubi 'Ala Al Mahalli diterangkan bahwa perempuan itu akan

mendapat pahala karena telah meningggalkan perkara yang diharamkan untuknya jika

memang dia mempunya niat mengikuti perintah Syari’at dalam meninggalkannya itu,

tidak karena ada niat untuk melakukannya seandainya dia tidak haid. Berbeda dengan
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orang sakit, karena dia adalah ahli pada apa yang dia niati disaat dia mendapatkan

udzur. Telah selesai ibarot Hasyiyah qalyubi." (Hasyiyah Jamal, 1/239). Sumber kitab :

Hasyiyah Al Jamal, juz hal 239, cetakan Daar Ihya at Turats al Arabi, Beirut / 2/373

374, maktabah syamilah.

JR Susi Se d; 4: 1 -se: Sels: 1 -u: *i si keju ies -- 3 :

&: u: el44 -:

"Haram, ditinjau dari sifat keharamannya, yaitu perkara yang diberi pahala atas

ditinggalkannya keharaman tersebut karena patuh pada syari’at serta disiksa atas

dijalaninya keharaman itu. Perkataan 'karena patuh pada Syari’at: yakni pengekangan

dirinya dari hal yang diharamkan tersebut dikarenakan adanya seruan larangan

syariat" (an-Nafahat 'ala Syarh al-Waraqat: 20-21). Wallaahu Alamu bishshawaab.

[Ayda Az-zahra dan Hakam Ahmed ElChudrie].

0363. PEREMPUAN HAID MEMBACA AL QUR'AN

Mengenai hukum wanita haidh membaca al-Qur'an, berikut uraian selengkapnya dari

kitab Hasyiyah al-Bujairimi 'ala al-ldna karya Sulaiman bin Umar bin Muhammad al

Bujairimi:

(4; : * -ui Jeus--99. 9-9u auw (9:)9 : (ia:) u4 ( :

N}: :es: - Sai s, us & vasi as- :u J>> : Ja: ; u: Gai 4:

9: & 4 2: S; -shi: }

ui us:S 333 u : :u: sela ges : 9: ia : : : Ju 3°3 ( 9: ia: ) : ::

:J -: 3 : : J'

"Keharaman sebab haid yang ketiga adalah membaca sesuatu dari al-Qur'an, dengan

diucapkan atau dengan isyarah dari orang bisu, seperti yang dikatakan Qadhi Husein

dalam Fatawinya. Mengingat konteks isyarah diletakkan pada konteksnya hukum

berucap pada permasalahan ini, meskipun yang dibaca hanyalah sebagian ayat saja

dikarenakan hal itu menunjukkan pada unsur penghinaan. Baik bacaan itu diniati

bersama dengan niat yang lain ataupun tidak, berdasarkan hadits riwayat Tirmidzi dan

lainnya, "Orang yang sedang junub dan orang yang haid tidak diperbolehkan

membaca sesuatu dari al-Qur'an.

Komentar pensyarah: Membaca al-Qur'an] dari Imam Malik dijelaskan bahwa

diperbolehkan bagi perempuan haid membaca al-Qur'an. Dan dari Ath-Thahawi

diterangkan bahwa diperbolehkan bagi dia untuk membaca al-Qur'an namun kurang

dari satu ayat, seperti yang dia kutipkan dalam Syarah Al-Kanzu dari kitabnya mazhab

Hanafi." (Hasyiyah Bujairimi, 3/259-261)
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A: e ->, & : us& 3-1 as-é ->,- .

"(Tanbih). Diperbolehkan bagi orang yang mempunyai hadats besar untuk membaca

dzikir al-Qur'an dan yang lainnya, seperti mauizhahnya, cerita, dan hukum yang ada di

dalam al-Qur'an, dengan tidak diniatkan pada al-Qur'annya. Seperti perkataanya

ketika naik kendaraan :

(9: AJ us u : 1.u ul j>- s.U. Ju-)

dan ketika mendapat musibah dia mengucapkan :

(ès-b4 ul : 4 u).

C 2013 www.piss-ktb.com



1153MUSLIMAH

Serta pada apa yang tanpa dikehendaki terucap oleh lisannya. Namun jika dia

memaksudkan al-Qur’an saja atau memaksudkan al-Qur’an beserta dzikirnya, maka

diharamkan. Kemudian jika dia memutlakkannya maka tidak diharamkan, sesuai

dengan peringatan an-Nawawi dalam kitab Daqaiq, sebab tidak ada unsur penghinaan

pada kemuliaan al-Qur'an di sini. Memandang bahwasanya al-Qur'an tidak akan

diberlakukan hukum al-Qur'an kecuali ketika dengan wujudnya niat.

Secara zahir pendapat tersebut berlaku baik pada ayat yang bisa ditemukan susunan

kalimatnya di luar al-Qur'an semisal dua ayat di atas, juga basmalah dan al-fatihah.

Serta pada ayat yang tidak akan ditemukan susunan kalimatnya selain di al-Qur'an

semisal surat al-Ikhlas dan ayat kursi. Benarlah demikian, meski az-Zarkasyi

berpendapat tidak diragukannya keharaman pada ayat yang tidak akan ditemukan

susunan kalimatnya selain di al-Qur'an. Pendapat az-Zarkasyi ini dianut oleh sebagian

ulama mutaakhirin.

Keterangan an-Nawawi tentang kemutlakan tersebut juga terkandung dalam kitab ar

Raudhah. Sedangkan ketika membaca al-Qur'an itu tidak diniatkan pada membaca al

Qur'annya maka diperbolehkan.

Komentar pensyarah :

[Tanbih dst.] Tanbih ini menempati perkataan mushannif, “Tempat keharaman

membaca al-Qur’an adalah ketika dalam pembacaan itu dengan maksud al-Qur’an

atau dengan maksud al-Qur’an dan dzikir. Jika tidak memaksudkan dengan itu semua

maka tidak diharamkan."

[Diperbolehkan dst.] Pembahasan penulis tentang wanita haidh dan nifas, namun bisa

dikonfirmasikan juga pembahasan selain keduanya. Cermatilah. (al-Qulyubi)

[Seperti mauizhah]Yakni perkara tentang anjuran dan ancaman.

[Cerita]Yakni dari kisah umat terdahulu.

[Dan hukum yang ada di dalam al-Qur'an] Yakni perkara yang berkaitan dengan

perbuatan mukallaf.

[Serta pada apa yang tanpa dikehendaki terucap oleh lisannya] Dengan kelepasan

bicara.

[Kemudian jika dia memutlakkannya maka tidak diharamkan] Sebagaimana tidak pula

diharamkan ketika diniatkan pada dzikirnya saja. Sehingga bisa disimpulkan ada

empat situasi pembacaan al-Qur'an di sini. Dua diperbolehkan, dan dua lainnya

diharamkan.

Sedangkan ketika dia meniatkan pada salah satunya namun tanpa dijelaskan yang
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mana maka hukumnya khilaf. Menurut qaul Mu'tamad dihukumi haram. Sebab unsur

salah satunya bisa dimungkinkan niat pada al-Qur'annya sehingga diharamkan

memandang adanya kemungkinan tersebut. Al-Qur'an tidak akan diberlakukan hukum

al-Qur'an dst.]Yakni ketika muncul qarinah pembeda maka tidak dianggap sebagai al

Qur'an yang haram dibaca kecuali dengan Wujudnya niat. Atau bisa juga diartikan

tidak diberlakukan hukum al-Qur'an kecuali dengan Wujudnya niat. Konteks ini

mengesampingkan pada kasus shalat, semisal pada orang junub yang tidak bisa

bersuci dengan wudhu dan tayammum, lantas dia shalat li hurmatil Waqti, membaca

al-Fatihah, maka tidak berlaku persyaratan niat membaca al-Qur'an. Bahkan tetap

dianggap sebagai hukum bacaan al-Qur'an ketika dimutlakkan sebab tidak ada

qarinah pembeda di sini. Camkanlah dan hati-hati terhadap kesalahpahaman tentang

hal itu, sebagaimana dituturkan oleh an-Nawawi dalam kitab at-Tahrir." (Hasyiyah al

Bujairimi, 1/259-264).

Elaborasi tentang khilafiyah Imam Malik dituturkan dalam kitab al-Mausu'ah:

s-su S : : -is ia ru Ju-- J- 9t: ia : : Gaiu-ji di 1:ui -s:

Su-4 ->& SiS, S : -éu: J-: - iasi 4 : Se -- sa: slui S : Su-4

sa: sl: Si : J. J; Au: Jei sas : : , : : , :e: ; a

ia: 4 : Se4: : -isos -- J: : : , 3 saji 4 jur --.

"Kalangan malikiyah berpendapat bahwa wanita haidh diperbolehkan membaca al

Qur'an di masa sedang keluarnya darah haidh secara mutlak, baik disertai junub

maupun tidak, entah karena khawatir lupa ataupun tidak. Sedangkan di masa darah

haidh sedang berhenti maka tidak diperbolehkan membaca al-Qur'an sampai dia

mandi bersuci, baik kondisinya disertai junub maupun tidak, kecuali bila khawatir lupa

(maka boleh membaca, pen).

Pendapat di atas adalah qaul mu'tamad, sebab seorang wanita dipandang mampu

bersuci dalam kondisi darah sedang berhenti tersebut. Namun dalam hal ini ada qaul

dhaif yang berpendapat seorang wanita ketika darahnya sedang berhenti tetap

diperbolehkan membaca al-Qur'an asalkan kondisinya tidak disertai junub sebelum

haidh. Ketika sebelum haidh telah disertai junub maka tidak diperbolehkan membaca

al-Qur'an (sampai dia mandi bersuci, pen)" (al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwatiyyah,

18/322)

Kesimpulan :

Dalam mazhab Syafi'iyah terdapat tujuh pembahasan yang berkaitan dengan hukum

Wanita haidh membaca al-Qur'an:

• Bila membaca al-Qur'an diniati untuk membaca al-Qur'annya maka haram.

• Bila membaca al-Qur'an diniati untuk membaca al-Qur'annya besertaan niat
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lainnya maka juga dihukumi haram.

· Bila membaca al-Qur'an diniati selain untuk membaca al-Qur'an seperti untuk

menjaga hafalan, membaca zikirnya, kisah-kisah, mauizah, hukum-hukum,

maka diperbolehkan.

· Bila membaca al-Qur'an karena kelepasan bicara maka diperbolehkan.

· Bila membaca al-Qur'an diniati secara mutlak, yakni sekedar ingin membaca

tanpa niat tertentu maka diperbolehkan.

· Bila membaca al-Qur'an diniati secara mutlak atau niat selain al-Qur'an,

namun yang dibaca adalah susunan kalimat khas al-Qur'an atau satu surat

panjang atau keseluruhan al-Qur'an maka khilaf. Menurut an-Nawawi, ar

Ramli Kabir, dan Ibnu Hajar diperbolehkan, sedangkan bagi az-Zarkasyi dan

as-Suyuthi diharamkan.

· Bila membaca al-Qur'an diniatkan pada salah satunya tanpa dijelaskan yang

mana maka khilaf. Menurut qaul mu'tamad diharamkan sebab adanya

kemungkinan niat pada bacaan al-Qur'an.

Sedangkan dalam mazhab malikiyah boleh bagi wanita haidh membaca al-Qur'an.

Lebih jelasnya tentang hal ini terdapat dua pembahasan:

v Boleh secara mutlak, yakni ketika membacanya dalam kondisi darah haidh

sedang merembes keluar.

v Tidak diperbolehkan sebelum mandi hadats, yakni ketika membacanya

dalam kondisi darah haidh sedang mampet. Kecuali bila khawatir lupa, atau

kecuali dengan menengok pada qaul dha'if yang memperbolehkannya

asalkan haidhnya tidak disertai junub.

Wallahu subhanahu wata'ala a'lam. [Ayda Az-zahra dan Hakam Ahmed ElChudrie ].

0009. HUKUM MENJADI TKW (Tenaga Kerja Wanita di Luar Negeri)

PERTANYAAN :

Ary Yaukhtie

assalaamu'alaikum wr wb mbah ana mau tanya neh... Apa hukum nya TKW/TKI matur

suwun mbah wassalamu'alaikum wr wb :-)

JAWABAN :

Mbah Jenggot
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Pandangan Fiqih wanita berprofesi sebagai TKW hukumnya TIDAKBOLEH kecuali:

1.Aman dari fitnah yakni aman dari hal2 yg membahayakan dirinya hartanya serta

aman dari maksiat.

2.Suami miskin/tidak mampu menafkahi keluarganya.

3.Mendapat izin dari wali/suamijk suami masih mampu meberi nafkah.

Referensi:

1.Hasiah jamal Juz || hal 135 Cet darul Ihya’

2.Hasiah jamal Juz IV hal 509 Cet darul Ihya’

3.Isadurrofiq Juz II hal 136

Sunde Pati

Hukumnya haram kecuali kalau disertai mahram atau suami.

Referensi :

1. Al Majmu’: VIII/341-342

2. Al Majmu VII/87

: : ei - J esai -J 98 ee: -a, v 342-341 :-2 -u! :J -J us.1 : sibues

Jé :33 °,- & S. J. : 3: 9 , -!: , ; A-5:u.J A-J 1453 °, - & S.

Jasul Ja: ->> luas Ju --B) :-0 u,4-5 -u: su- & es, -ual ut-el - s>:ul

J :ul Ale a te,- & Si Ga' - :J 4 : S &āla) : -- 3 :J Jé Lis:

ue Ju J. ue-ei J-23 --au- 3i Jé a;- : N! & lah 3- J- :J 3: 9 Ju: KeS) & 24a) -u5

y5z: Aji Aleu-3 J>>T: J--! Ju-J JS3 lášas •9,: 3i esu-l, Jus :- si J- a;- ::J

Aji --> 4: Aé: .uai J.,al Jus Jl; s');a 3: S3 : 5i, 3i a,- 3i 3) : -13) 3-0 :2;-U

-al - le 3: 9° --> - A-J: ,- , ; , - sal - al; uai ose :

3ra- Ju-Ji o.u -i- -33 •-l;) 3-Jé : 5i, 3i 33- 3 33: J: se,- 3i 3) : N Jes-a

v 874- --- - - us.2 : le 4, 5, keua- : -, -es Jsi :

° : 5i, si : -u: - & wa;-3 ,e: , ; , -! 3 ° la) :J su-i Ji 5i, U 3: JA : 4.a.

was- -a-} -u --S es,-ū al-Jb sesujis -- xi- was- Jer :

J Jes.a.J as réu:u :-al as gul: :J5 : -- ~,: *A: :J: - reuil
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e: --> - - * 3> , al Gessla: : “S.

Sholeh Punya

Hukum wanita yang sudah bersuami kerja ke luar negeri tidak boleh, apabila ada

Salah satu di bawah ini:

1. Tidak mendapat izin dari suami jika suami masih mampu menafaqahi

2. Tidak dapat izin dari ortu ketika kondisi perjalanan sangat rawan meski...pun ada

dugaan selamat dalam perjalanan

3. Tidak ada dugaan /keyakinan aman dalam perjalanan /negara tujuaan

4. Berangkat ilegal

5. Pekerjaan haram

6. Berangkat tidak disertai mahram /suami, kecuali menurut 1 pendapat boleh di sertai

dgn perempuan tsiqoh /bisa di percaya

7. Bepergian memakai perhiasan/bersolek, jika yakin kuat timbul fitnah

8. Bepergian dgn kasyful aurat/membuka aurat

Mbah Jenggot ll

|barot yang disampaikan kang Sunde ulama memang beda pendapat.ada yg

memperbolehkan tapi tentu dengan syarat-syarat yang telah diuraikan diatas.

Tambahan |barOt:

a. Kitab Jamal Syarah Manhaj, Darul Ihya’, Juz 2 Hal. 135.

(Jewel & 2, Jis- Je J Ji-lès-J si (:2 : - 4:) Al Jal 3-2 4-3 (2u : 4:

.al - Jl Ge :Jl:

b. Hasyiah Jamal Syarah Manhaj, Darul Ihya’ Juz4 Hal. 509:

4. Ju-5: á-l,} ei (äe.J -33 Aj') AJ.:) - - - 3-) J, Aa. lé) J-J: äe.J -33 Aj') CJ) &- J ( ;r)
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J Al J3 4 Juš4; : Jalé- Jle él-a-j -: ; 4:1.

c. Tarsyihul Mustafidin Hal. 352.

: -5° --> 5 e-3 ... Jé O'J'alus) le - - -1514-3-23 :J 4 5:

:; -e '5' -$ 3 J13- 3' 3,-.

d. Tarsyihul Mustafidin Hal. 174

(151ua.-3 3: -13 J<s 29-S Je,4 :Je) 33: 9,: Ja.J J- us 4: J- (ā: 5i, 3. AJ:

4u : - J9-I - Se-L-J- J 1, 2, -9 - r: s, Jé -l.

e. Mas'uliyatul Mar'ati Al Muslimah Hal. 78-79

> - - - 2.84 use - -- - - 1:u: :* 5,- J- es,- rue le J-S -

Jl :Ju J-e- as --9 Ju-yu ->} -- 3.ue - : - J- ay; J. sas :u :

4 5.J- Jl:Ju J-eu- as su-l : 4 : siu --J: :} \sal: : , -,- 4J

Juei as es, J: :us>}su 4ualu -> 45- 4 6.4-le au-Jis sure - - 3,23 :

4 J: Jur, -si : 4 7.4,a -ui.

Wallaahu A'laamu Bis Showaab

Link Asal >> http://www.facebook.com/groups/piSS.ktb/permalink/362926080396873|

Sulis Saja Imuet

KEPUTUSAN FATWA MUSYAWARAH NASIONAL \/| MAJELIS ULAMA INDONESIA

NOMOR: 7/MUNAS VI/MUI/2000 TENTANG PENGIRIMAN TENAGA KERJA

WANITA (TKW) KELUARNEGER

Musyawarah Nasional VI Majelis Ulama Indonesia yang berlangsung pada tanggal

23-27 Rabi'ul Akhir 1421 H / 25-29 Juli 2000 M dan membahas tentang Pengiriman

Tenaga Kerja Wanita (TKW) ke Luar Negeri, setelah :

Menimbang:

a. Bahwa kepergian wanita meninggalkan keluarga untuk bekerja ke luar kota atau ke
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luar negeri tanpa mahrani merupakan tindakan yang tidak sejalan dengan ajaran

agama lslam;

b. Bahwa pengiriman TKW ke luar negeri sampai sekarang belum ada jaminan

perlindungan keamanan dan kehormatan perempuan, bahkan justru mendorong

timbulnya tindakan pelecehan terhadap martabat wanita dan bangsa Indonesia;

c. Bahwa kebutuhan dan keperlua bekerja di luar kota dan luar negeri merupakan

tindakan terpaksa untuk memenuhi kebutuhan minimal hidup dan karena keterbatasan

lapangan kerja di Indonesia;

d. Bahwa oleh karena itu, MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang

pengiriman TKW.

Memperhatikan:

Pendapat dan saran peserta sidang /MUNAS.

Mengingat:

1. Firman Allah SWT: QS Al-Nur [24]: 31 tentang perempuan harus menjaga

kehormatannya dan larangan memperlihatkan keindahannya kecuali kepada

mahramnya dan orang tertentu saja;

2. Hadis Nabi " Seorang laki-laki tidak boleh berdua-duaan dengan seorang

perempuan kecuali disertai mahramnya dan perempuan tidak boleh bepergian kecuali

bersama mahramnya (HR. Bukhari dan Muslim)" Seorang perempuan yang beriman

kepada Allah dan Han Akhir tidak halal melakukan perjalanan selama tiga hari atau

lebih kecuali disertai ayah, suami, anak, ibu, atau mahramnya" (HR. Muslim);

3. Hadis Nabi : Tidak boleh membahayakan din sendiri maupun orang-lain.

4. Kaidah Fiqhiyah: "Menolak/menghindarkan kerusakan (hal-hal negatif diutamakan

dari pada mendatangkan kemaslahatan.

"Kaidah Fighiyah: "Hajat (kebutuhan sekunder) yang masyhur menempati darurat, dan

kondisi darurat membolehkan hal-hal yang dilarang (diharamkan);

MEMUTUSKAN :

1. Perempuan yang meninggalkan keluarga untuk bekerja ke luar kota atau ke luar

negeri, pada prinsipnya, boleh sepanjang disertai mahram, keluarga atau lembaga /

kelompok perempuan terpercaya (niswantsiqah).

2. Jika tidak disertai mahram (keluarga) atau niswah tsiqah, hukumnya haram, kecuali

dalam keadaan darurat yang benar-benar bisa dipertanggungjawabkan secara syar'iy,

© 2013 www.piss-ktb.com



1160 PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB

16.3

qanuniy, dan ‘adiy, serta dapat menjamin keamanan dan kehormatan tenaga kerja

wanita.

3. Hukum haram berlaku pula kepada pihak-pihak, lembaga atau perorangan yang

mengirimkan atau terlibat dengan pengiriman TKW seperti dimaksud angka 2;

demikian juga pihak yang menerimanya.

4. Mewajibkan kepada pemerintah, lembaga dan pihak lainnya dalam pengiriman TKW

untuk menjamin dan melindu keamanan dan kehormatan TKW, serta members

kelompok / lembaga perlindungan hukum atau kelompok niswan tsigah di setiap

negara tertentu, serta kota-kota tertentu untuk menjamin dan melindungi keamanan

serta kehormatan TKW.

5. Keputusan fatwa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, agar setiap orang dapat

mengetahuinya / menghimbau semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini.

Negara asal: Indonesia

Negeri : Jakarta

Badan yang mengisu fatwa: Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia

Penulis/Ulama : 1. Prof Umar Shihab 2. Dr. H.M. Din Syamsuddin

Tarikh Diisu : 29 Juli 2000

Nota: Pimpinan Sidang Pleno :

Ketua: Prof Umar Shihab

Sekretaris: Dr. H.M. Din Syamsuddin

Ditetapkan di Jakarta 27 Rabi'ulAkhir 1421 H -29Juli 2000 M

MUSYAWARAH NASIONAL VI TAHUN 2000 MAJELIS ULAMA INDONESIA

Link Asal : http://www.facebook.com/groups/piss.ktb/permalink/215794668443349/

0053. Hukum Wanita Memakai Celana

PERTANYAAN :

CutZavheera Berlindung PadaNya

Assalamualaikum ustadz...benarkah muslimah diharamkan memakai celana

panjang&hrs selalu memakai rok/gamis?krn jk pakai celana panjang dikatakan

menyerupai laki2 (terlarang bg perempuan yg menyerupai laki2 begitu jg sebaliknya).
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Mhn penjelasannya. Terimakasih"_"

JAWABAN :

Masaji Antoro

Waalaikumsalam...... Melihat bentuk celananya terlebih dahulu :

• Bila celana tersebut model celana yang khusus/kebanyakan di pakai pada

kalangan wanita maka tidak terjadi tasyabbuh (penyerupaan) dengan laki

laki yang diharamkan.

• Bila celana yang memang khusus di pakai untuk pria/kebanyakan pria

maka berarti terjadi tasyabbuh (penyerupaan) dengan laki-laki yang di

haramkan.

• Bila bentuk celana tersebut masih sama umumnya dipakai oleh lelaki dan

wanita juga masih tidak di katakan tasyabbuh

(>l-}\, :-l: : : v -$es su-Ju Jur, - , e,-J - au2 : (s : Ju

J 4 -eua- - 3 : -Su Ja: - - uj: - ; A&M -, -is • 3,w G-3

4: ua sJ J>-J J3.

Batasan penyerupaan yang di haramkan pada kasus penyerupaan orang laki

laki pada perempuan dan sebaliknya adalah apa yang diterangkan oleh Ulama

Fiqh dalam kitab Fath ajawaad, Tuhfah, Imdaad dan kitab syun alghoOroh.

Imam Romli juga mengikutinya dalam kitab Annihaayah, Batasannya adalah :

"bila salah satu dari lelaki atau wanita tersebut berhias memakai barang

yang dikhususkan untuk lainnya atau pakaian yang jamak di gunakan

pada tempat tinggal lelaki dan wanita tersebut" | Bughyah Almustarsyidiin

604 j.

Macam-macam unsur tasyabbuh (penyerupaan wanita pada pria dan

sebaliknya)

s: : 3, 5 di esisi 3 : : 96 suasi : :ud ->du -Su u:

* - -As, 2---- - - - 2 :

- : 4 - : : : Ju4 - 4 : - 9 : - :* 2

- : 4 - 4 J: : , : , : (1) - 9 ×: Jey & :

: : ? -& Ju (2) Jeju su-4 & --di su-ju Je, 3 +:

u. 6-3,&-2} - - -se: ; us-9-2
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* - J& a > - S; : 4 sew J. 8g eau

1. Dalam GAYA

Bertingkah laku seperti wanita. Maksud bertingkah laku seperti wanita adalah

menyerupai wanita dalam gaya, berbicara, cara berjalan, pakaian, perhiasan

yang umumnya di lakukan/di pakai oleh wanita, pelarangan ini bertendensi

pada hadits riwayat Ibnu Abbas Ra:

"Nabi Muhammad SAW melaknat orang laki-laki yang bertingkah laku seperti

wanita dan para wanita yang bertingkah laku seperti pria" (HR. Bukhori)

Dalam riwayat lain :

"Nabi Muhammad SAW melaknat orang laki-laki yang menyerupai wanita dan

para wanita yang menyerupai pria" (HR. Bukhori)

Imam Ibnu Hajar berkata dalam kitab Fath Albaari "Larangan ini berlaku bagi

Orang yang Sengaja bertingkah laku Semacam itu, Sedang bagi Orang yang

memang dari penciptaannya memang demikian maka tuntutan kewajibannya

adalah merobah sedikit demi sedikit, bila orang tersebut tidak mau berusaha

merubahnya dengan pelan-pelan apalagi terkesan dalam dirinya tumbuh rela

dengan keberadaannya maka dirinya berdosa. Mausuu'ah alFiqhiyyah

alKuwaitiyyah XI/63].

2. Dalam Pakaian dan perhiasan

Sama dalam keterangan di atas, dan yang ada di dokumen

(2l-A As-lis : , : v -$es su-Ju Jur, - , e,-J - au2 : (s : Ju

J 4 -eua- - 3 : -Su Ja: - - uj: - ; Aé-M A-, -is : 3,w G-3

4: ua sJ J-J J3.

Masalah : Batasan penyerupaan yang di haramkan pada kasus penyerupaan

orang laki-laki pada perempuan dan sebaliknya adalah apa yang diterangkan

oleh Ulama Fiqh dalam kitab Fath ajawaad, Tuhfah, Imdaad dan kitab syun

alghooroh. Imam Romli juga mengikutinya dalam kitab Annihaayah,

Batasannya adalah "bila salah satu dari lelaki atau wanita tersebut berhias

memakai barang yang dikhususkan untuk lainnya atau pakaian yang jamak di

gunakan pada tempat tinggal lelaki dan wanita tersebut" | Bughyah

Almustarsyidiin 604 ].

Yang menjadi pertimbangan dalam masalah bisa di katakan pakaian/perhiasan

itu tasyabbuh atau tidak adalah KEBIASAAN TEMPAT DIMANA DIA

BERDOM|S|L| BUKAN TEMPAT LAIN
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Yupiter Jet

Menambahkan sedikit Masaji Antoro mudah-mudahan nyambung.

uas w- u: Ji-ei -- s, 4 - Jew & - & 4 - 9 A, as- sa,

S3 su-l 9 Ju-Ju 4-5 c, u J-" J:- - 4 - 4 J9-9 -- : Ju Jur," Ar. J.:

Ju-Ju su-J 4-: ".

-S J-Ju -J 9 - 4-: ->: ---S ols J. J-3.

Jl, G- 31 A-,-J J-3 :

& Qs: v J- 5, J - Jl su-Ji Qu & v J- J-, -e Ju 23-ai - J S Ji : - 'si

* - JšJaluas & Ji -->M: 4 ->w<! si aluas." - * -adi La Qg Je, Ju

&- es- - - - --J: es - - - 4 - u: : :

Js: ->>i Jus-s AS,-.> J- J: e-uru J-ulu: • A: 3 - 9 -xis ...a J9- j:1:) >;z- ui

J. J. vs -l,:ual -3533 .

u: 4ual J : - S3 u: S &u: 9: -a: : 3 wi -ae J-e : " - as - - Las

&4 & Si ul ul° -- sul: :S - aluas & : - 9: Jl. Juli -S :

& : 3>wis ->, 3 : Si ul: : Ju-} ele Gl° : u:J si : -4 &al 3 & Si ub

S est u: -e us - - - -->}u -, -ed - - -S Jsi u: 9: -

u944 - -a: S3 : 4: 53

A}} <sué

Wallaahu A'lamu Bis Showaab

16.4 0057. HUKUM MEMAKAI MINYAK WANGI DAN BERHIAS UNTUK

PEREMPUAN

Ketahuilah bahwa keluarnya seorang perempuan dalam keadaan berhias atau

memakai minyak wangi dengan keadaan menutup aurat hukumnya makruh tanzih,

tidak haram. Hal itu menjadi haram jika perempuan tersebut bertujuan untuk pamer

(mendapatkan pandangan mata) dari kaum laki-laki; artinya bertujuan membuat fitnah

terhadap mereka.
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Ibnu Hibban[58], al-Hakim[59], an-Nasa’i[60], al-Baihaqi[61] meriwayatkan dalam bab

kemakruhan kaum perempuan untuk memakai minyak wangi, juga diriwayatkan oleh

Abu Dawud[62] dari Abi Musa al-‘Asy’ari dengan marfu’ kepada Rasulullah, ia

bersabda:

زانية
فهي

ريحها ليجدوا قوم
على

فمرت استعطرت امرأة
أيما

(Perempuan manapun memakai wewangian kemudian lewat pada suatu kaum (laki

laki) agara mereka mendapati baunya maka ia seorang pelaku zina).

At-Tirmidzi[63] dalam bab tetang kemakruhan keluar perempuan dengan memakai

wewangian, juga dari hadits Abi Musa al-‘Asy’ari dengan marfu’ kepada Rasulullah, ia

bersabda:

وكذا فهيكذا بالمجلس فمرت استعطرت إذا والمرأة زانية، عين كل

(Setiap [kebanyakan] mata melakukan zina, dan perempuan jika ia memakai

wewangian kemudian lewat di suatu majelis maka ia yang begini dan begini). Artinya

ia seorang pelaku zina.

Hadits terakhir di atas dalam pengertian umum (Muthlaq), sementara hadits yang

pertama dengan lafazh ليجدوا] [ريحها dalam pengertian yang dikhususkan (Muqayyad).

Tujuan kedua hadits adalah sama. Karena itu maka pengertian yang umum (Mutlaq)

harus dipahami dengan mengaitkannya dengan pengertian yang khusus (Muqayyad),

sebagai mana kaedah ini telah menjadi keharusan dengan kesepakatan (Ijma’)

mayoritas ulama, supaya kita terhindar dari konfrontasi dengan kesepakatan (Ijma’)

mayoritas ulama tersebut. Karena itu tidak ada seorangpun dari para ulama yang

menyatakan haram secara mutlak bagi seorang perempuan keluar rumah dengan

memakai wewangian. Pemahaman semacam ini sesuai dengan hadits ‘Aisyah yang

diriwayatkan Abu Dawud dalam Sunan-nya, bahwa ia berkata[64]: “Kita [Isteri-isteri

nabi] keluar bersama nabi menuju Mekah, dan kita melumuri wajah dengan misik

wangi untuk ihram. Jika salah seorang dari kami berkeringat, air keringatnya mengalir

di atas wajahnya [membentuk guratan-guratan], dan nabi tidak mencegah”. Padahal

Rasulullah dan isteri-isterinya berpakian ihram dari Dzil Hulaifah; suatu tempat

beberapa mil dari Madinah.

Hadits pertama di atas diriwayatkan oleh an-Nasa’i dan al-Baihaqi dalam suatu bab

yang keduanya menamakan bab tersebut dengan “Bab makruh bagi perempuan untuk

memakai wewangian”. Bab tersebut dinamakan demikian karena keduanya paham

bahwa hukum perempuan memakai minyak wangi adalah makruh tanzih. Lafazh

makruh jika diungkapkan secara mutlak maka yang dimaksud adalah makruh tanzih,

sebagaimana dinyatakan para ulama madzhab Syafi’i. Syaikh Ahmad ibn Ruslan

berkata[65]:
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يثب المتثال يكف
ن بلإ #

يعذب لم
المكروه وفاعل

(Seorang pelaku perbuatan makruh tidak disiksa, tetapi bila ia tidak melakukan

perbuatan tersebut karena tujuan melaksanakan syari’at, ia diberi pahala).

Sebagaiman diketahuai al-Baihaqi adalah salah seorang ulama besar madzhab

Syafi’i. Pemahaman mazdhab Syafi’i ini juga diambil oleh madzhab Hanbali dan

Maliki. Artinya semua madzhab menyatakan bahwa lafazh “makruh” jika disebut

secara mutlak maka yang dimaksud adalah “makruh tanzih”. Adapaun dalam madzhab

Hanafi, umumnya penyebutan tersebut untuk tujuan “makruh tahrim”; artinya pelaku

perbuatan tersebut telah berdosa.

Dengan demikian, orang yang mengharamkan keluarnya perempuan dengan

wewangian, akan bersikap apa terhadap hadits ‘Aisyah di atas yang merupakan hadits

shahih, karena tidak ada seorang ahli haditspun (al-hafizh) yang menyatakan hadits

tersebut dla’if ?!. Adapun penyataan sikap dari seorang yang bukan ahli hadits tentu

saja tidak ada gunanya, karena itu tidak memberikan pengaruh (sebagaimana

disebutkan dalam kitab-kitab Musthalah al-Hadits).

Adapun hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah, bahwa suatu ketika seorang

perempuan lewat dihadapan Abu Hurairah yang wewangiannya dirasakan oleh beliau,

ia bertanya: “Handak kemanakah engkau wahai hamba Tuhan yang maha perkasa?,

perempuan tersebut menjawab: “Ke masjid”. Abu Hurairah berkata: “Adakah engkau

memakai wewangian untuk itu?”. Ia menjawab: “Iya”. Abu Hurairah berkata:

“Kembalilah engkau pulang dan mandilah, sesungguhnya saya mendengar Rasulullah

bersabda: “Allah tidak menerima shalat seorang perempuan yang keluar menuju

masjid sementara wewangiannya menyebar semerbak hingga ia pulang kembali dan

mandi”. Hadits ini tidak dinyatakan shahih oleh seorang hafizhpun. Bahkan Ibnu

Khuzaimah yang meriwayatkannya berkata: “Jika hadits ini shahih”. [artinya menurut

beliau hadits ini tidak shahih].

Dengan demikian hadits ini tidak dapat dijadikan sandaran hukum. Yang menjadi

sandaran hukum dalam hal ini adalah hadits ‘Aisyah sebelumnya di atas, karena

hadits tersebut lebih kuat sanadnya dari pada hadits Ibnu Khuzaimah ini.

Namun demikian makna dua hadits ini dapat dipadukan. Dengan dipahami sebagai

berikut: “Jika hadits Ibnu Khuzaimah dinyatakan shahih maka maknanya bukan untuk

tujuan mengharamkan memakai minyak wangi bagi kaum perempuan, tapi untuk

menyatakan bahwa shalatnya perempuan tersebut tidak diterima [tidak memiliki

pahala]. Hal ini sebagaimana diketahui bahwa ada beberapa perbuatan makruh yang

dapat menghilangkan pahala perbuatan [ibadah] yang sedang dilakukan, namun

begitu perbuatan [makruh] tersebut bukan sebuah kemaksiatan. Contohnya seperti

shalat tanpa adanya khusyu, shalat tetap sah [menggugurkan kewajiban] hanya saja

© 2013 www.piss-ktb.com



1166 PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB

tanpa pahala dan tidak diterima. Contoh lainnya seperti hadits Ibnu ‘Abbas yang

diriwayatkan Abu Dawud dengan marfu’[66]: “Siapa yang mendengar orang

memanggil [adzan] dan ia tidak memiliki alasan untuk mengikutinya [shalat jama’ah]

maka tidak diterima shalatnya [sendiri] yang ia lakukan”. Beberapa sahabat bertanya:

“Apakah alasan dalam hal ini?”. Ia menjawab: “Rasa takut atau karena sakit”. Hadits

ini bukan berarti orang yang tidak shalat berjama’ah dengan tanpa alasan sebagai

pelaku maksiat. Tetapi maknanya orang tersebut telah berlaku perbuatan makruh.

Demikian pula dengan hadits Ibnu Khuzaimah di atas bukan dalam pengertian haram

memakai wewangian bagi perempuan, tetapi dalam pengertian makruh.

Catatan lainnya; wewangian yang dimakruhkan di sini adalah wewangian yang

semerbak baunya, sebab lafazh haditsnya menyatakan وريحها] ,[تعصف dan lafazh [تعصف]

untuk bau yang menyengat, tidak digunakan mutlak/umum bagi seluruh wewangian.

Sebagaimana hal ini telah dijelaskan oleh para ahli bahasa.

Adapun hadits yang berbunyi:

تفالت ليخرجن ولكن اهللا مساجد من اهللا إماء تمنعوا ال

(Janganlah kalian melarang para hamba Allah dari kaum perempuan untuk

mendatangi masjid-masjid, hanya saja hendaklah mereka keluar dalam keadaan tidak

memakai wewangian). Hadits inipun dalam pengertian makruh tanzih bila perempuan

tersebut memakai wewangian menuju masjid.

Pengakuan sebagain orang bahwa an-Nasa’i meriwayatkan:

ريحها فوجدوا بقوم فمرت
...

Dengan lafazh ;[فوجدوا] (…hingga kaum laki-laki medapatkan wanginya…) adalah

periwayatan yang tidak shahih. Riwayat yang shahih adalah dengan lafazh ;[ليجدوا] (…

dengan tujuan agar kaum laki-laki mendapatkan wanginya).

Simak apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dari Muhammad ibn al-Munkadir,

berkata: “Suatu saat Asma’ didatangi ‘Aisyah, sementara Zubair (suami Asma’) tidak

ada di rumah. Dan ketika Rasulullah masuk ia mendapati wewangian, ia bersabda:

“Tidak layak bagi seorang perempuan memakai wewangain di saat suaminya tidak di

rumah”. Hadits inipun bukan untuk menunjukan keharaman, karena bila untuk tujuan

haram maka akan diterangkan langsung oleh nabi.

Ibnu Muflih al-Maqdisi al-Hanbali dalam karyanya al-Adab as-Syar’iyyah berkata:

“Haram bagi seorang perempuan keluar rumah suaminya tanpa mendapatkan izin

darinya, kecuali karena dlarurat atau karena kewajian syari’at…”. Pada akhir tulisan ia

berkata: “…dan dimakruhkan bagi perempuan memakai wewangain untuk hadir ke
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masjid atau ke tempat lainnya”.

* * *

Al-Baihaqi dalam dalam Sunan-nya meriwayatkan dari Ibnu ‘Abbas bahwa di hari iedul

fitri Rasulullah keluar rumah, ia shalat dua raka’at, saat itu beliau bersama Bilal,

kemudian datang kaum perempuan dan nabi menyuruh mereka semua untuk

bersedekah, setelah itu kemudian kaum perempuan tersebut melepaskan apa yang

mereka kenakan dari al-Khursh dan as-Sakhab. Al-Baihaqi berkata: “Hadits ini

diriwayatkan al-Bukhari dalam kitab Shahih-nya dari Abi al-Walid, dan diriwayatkan

Muslim dari Syu’bah”. As-Sakhab adalah sesuatu yang dikenakan dari wewangian. Al

Khursh adalah perhiasan-perhiasan dari emas dan perak. Dalam hadits ini terdapat

kebolehan bagi kaum perempuan untuk memakai wewangaian dan berhias, di mana

Rasulullah tidak melarang kaum perempuan tersebut untuk mengenakannya.

__________________________________

[58]. Al-Ihsan Bi Tartib Shahih Ibn Hibban (6/301)

[59]. Al-Mustadrak: Kitab at-Tafsir (2/396)

[60]. Sunan an-Nasa'i: Kitab az-Zinah

[61]. As-Sunan al-Kubra (3/246)

[62]. Sunan Abi Dawud: Kitab at-Tarajjul: Bab tentang keluarnya perempuan dengan

memakai minyak wangi.

[63]. Jami' at-Tirmidzi: Kitab al-Adab: Bab tentang makruhnya seorang perempuan

keluar dengan memakai minyak wangi.

[64]. Sunan Abi Dawud: Kitab al-Manasik.

[65]. Matan az-Zubad (h. 10)

[66]. Sunan Abi Dawud: Kitab as-Shalat. Lihat pula al-Mustadrak (1/246) dan as-Sunan

al-Kubra (3/75)

SUMBER : EBOOK MASA-IL DINIYYAH oleh Kholil Abou Fateh, Kompilasi ebook

oleh: M. Luqman Firmansyah, Facebook Pages AQIDAH AHLUSSUNNAH : ALLAH

ADATANPA TEMPAT, Blog: allahadatanpatempat.wordpress.com

© 2013 www.piss-ktb.com



1168 PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB

16.5 0065. Kewajiban Jilbab : Wajah Dan Telapak Tangan Wanita Bukan

Aurat

PERTANYAAN :

Tommy Sumardi

Indonesia adalah negara dg penduduk Muslim trbesar di dunia(katanya), Tapi Wanita

indonesia bh bnyk yg tdk memakai jilbab.baik orang tua dan muda. Padahal mereka

Muslimat ..berjilbab kadang bila berpergian saja. Pertanyaanya, sebenarnya Hukum

jilbab untuk wanita itu wajib atau tidak..? mohon di jelaskan mbah, dan para ustadz

SGITUa.

JAWABAN :

Mbah Jenggot

Telah menjadi suatu jma' bagi kaum Muslimin di semua negara dan di setiap masa

pada semua golongan fuqaha, ulama, ahli-ahli hadits dan ahli tasawuf, bahwa rambut

wanita itu termasuk perhiasan yang wajib ditutup, tidak boleh dibuka di hadapan orang

yang bukan muhrimnya . Adapun sanad dan dalil dari jma' tersebut ialah ayat al

Qur'an:

Je 3: 3,als & : S. 34:; 3: S; 34: Ga: &val & Gara: eue;u J:

3:

"Katakanlah kepada wanita yang beriman, Hendaklah mereka menahan

pandangannya, memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan

perhiasannya, kecuali yang (biasa) tampak darinya. Dan hendaklah mereka

menutupkan kain kerudung ke dadanya, ..." (QS. an-Nür: 31).

Sulis Saja Imuet

(2° 3>,: Grad & : S! 3: 3: S; 3: Ga: &wai 3 Gara: eue:U J:

31:S : );4)( 3:)

“Katakanlah kepada wanita yang beriman: “Hendaklah mereka menahan pandangan

mereka, dan memelihara kemaluan mereka, dan janganlah mereka menampakkan

perhiasan mereka kecuali yang (biasa) nampak dari mereka. Dan hendaklah mereka

menutupkan khimarkejuyub (celah-celah pakaian) mereka."(QS. 24:31)

Berkata Ath-Thabary rahimahullahu:

34a, Géuel Ja's ulu -,- 3°: Je... Ga, Gius
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“Hendaknya mereka melemparkan khimar-khimar mereka di atas celah pakaian

mereka supaya mereka bisa menutupi rambut, leher , dan anting-anting

mereka." (Jami'ul Bayan 17/262, tahqiq Abdullah At-Turky)

Berkata Ibnu Katsir rahimahullahu:

3 - Gale :e:1: w)-e & 4-5 - 91; su-/ >-e Je -uyu -uz & J-a: :ui.J :

su & S u,-a - Je, G - 5, s'J. J. Gla: : , : ulau J. Jai su-.

J-U 4 Ja: si 4 : - as - - 4°49... : Ae,: ua, -!>>: si -se u:

3:uil J-U e-i : :

“Khimar, nama lainnya adalah Al-Maqani, yaitu kain yang memiliki ujung-ujung yang

dijulurkan ke dada wanita, untuk menutupi dada dan payudaranya, hal ini dilakukan

untuk menyelisihi syi'ar wanita jahiliyyah karena mereka tidak melakukan yang

demikian, bahkan wanita jahiliyyah dahulu melewati para lelaki dalam keadaan

terbuka dadanya, tidak tertutupi sesuatu, terkadang memperlihatkan lehernya dan

ikatan-ikatan rambutnya, dan anting-anting yang ada di telinganya. Dan khumur

adalah jama' dari khimar, artinya apa-apa yang digunakan untuk menutupi,

maksudnya disini adalah yang digunakan untuk menutupi kepala, yang manusia

menyebutnya Al-Maqani (Tafsir Ibnu Katsir 10/218, cet. Muassah Qurthubah)

Lihat keterangan yang semakna di kitab-kitab tafsir seperti Tafsir Al-Baghawy, Tafsir

Al-Alusy, Fathul Qadir dll, ketika menafsirkan surat An-Nur ayat 31.

Dan kitab-kitab fiqh seperti, Mughny Al-Muhtaj(1/502, Cet. Darul Ma'rifah) dll.

Demikian pula kitab-kitab lughah (bahasa) seperti Al-Mishbahul Munir (1/248, cet. Al

Mathba'ah Al-Amiriyyah), Az-Zahir fii ma’ani kalimatin nas (1/513, tahqiq Hatim Shalih

Dhamin), Lisanul Arab hal:1261, Mujamu Lughatil Fuqaha, dll.

Yang intinya bahwa pengertian khimar di dalam surat An-Nur ayat 31 adalah kain

kerudung yang digunakan wanita untuk menutup kepala sehingga tertutup rambut,

leher, anting-anting dan dada mereka. Sementara itu wajib bagi wanita muslimah

mengenakan jilbab setelah mengenakan khimar ketika keluar rumah, sebagaimana

tercantum dalam firman Allah ta'ala.

(983&× 3, 3 gsi ul:: , : : esai su-is utu: u: J: : e: :

59-j-S) (u: ,sis ut)

Artinya." Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri

istri orang mukmin agar hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh

mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu

mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha
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Penyayang." (QS. 33:59)

Para ulama berbeda-beda dalam menafsirkan jilbab, ada yang mengatakan sama

dengan khimar, ada yang mengatakan lebih besar, dll (lihat Lisanul Arab hal: 649).

Dan yang benar –wallahu a'lamu-jilbab adalah pakaian setelah khimar, lebih besar

dari khimar, menutup seluruh badan wanita.

Berkata Ibnu Katsir rahimahullahu:

yussJ 33 sl>," : 3 -ul-Jl:

“Dan jilbab adalah pakaian di atas khimar." (Tafsir Ibnu Katsir 11/252)

Berkata Al-Baghawy rahimahullahu:

>J: 2-J 3, 5, 6 J-: A s>J as.

“Jilbab nama lainnya adalah Al-Mula'ah dimana wanita menutupi dirinya dengannya,

dipakai di atas Ad-Dir (gamis/baju panjang dalam/daster) dan Al-Khimar." (Ma'alimut

Tanzil 5/376, Cet. Dar Ath-Thaibah)

Berkata Syeikhul Islam rahimahullahu:

J -, - : --9.J : ->J :

“Dan jilbab nama lain dari milhafah, yang menutupi kepala dan badan." (Syarhul

'Umdah 2/270)

Berkata Abu Abdillah Al-Qurthuby rahimahullahu:

-9-J" .J 3: :- s.U. -3.) Aji :-alls... )us.J J* Asi -: 383 -ul- &- ->>J

adalah jama' uUl>, yaitu kain yang lebih besar dari khimar...dan yang benar

bahwasanya jilbab adalah kain yang menutup seluruh badan." (Al-Jami li Ahkami

Quran 17/230, tahqiq Abdullah At-Turky)

Sulis Saja Imuet

4:*e & : - 9 4 : 4: 4: - - - -S'J-A evisi, : 9 le

eu-l.

:J J-u. Je <ua) 3 : Arau-3 e,SJ e:uä) Arus : J-6) jz- J: &u=} 1.L. J: -33

s:U.

Je, es -3 °u 5, 2, 33 e : -)'Ja -- aul Ji us. J-e-s" (1) J58 :
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- . "ra) Ja°.

wi e-X * 8 - Jae Je, es e-l : --su - 4" (2) gu Jes

* "4: aw - Jl. A, a; 9 & 2,- , ;.

e-- - -3° 9' - 44: - Jl Sl, J -- si (: sl) 45° :4 (3)>ls & Jés

4- : ; -segal : - - - u: 9: : - ) a 9 - A - u

". . .1.

94 SM - si su-l & 'e 3un au) u: we &a v (4) Jes, : , sua: : Jés

44-3 - 5i, Ji Je - S di sual 9 Jeu euil u: v :u: ) --L°u :J si-: -

:-te-19 :: ? - 4 + - 2 J-Aue - J - : :

& :* - : -& J. 43 Ge'e - - 39 : u: , +- 39 : (30 l:

J-S : -S : - sis-es : --e jur 4 sis-a J-A sw-Asses, Ju J>l.

-8.

Cek di fatawi Kubro karangan imam Ibnu Hajar ALhytamyjuga hasiyah sayarah idhoh

'ala manasik haji karya imam nawawi

TERDAPAT LEBIH DARI 38 KITAB KARYA ULAMA YANG MENYATAKAN WAJAH

DAN TANGAN TIDAK TERMASUKAUROT.

u:*e & : - 9 4 : 4: 4: - - - -S'J-A Puisi, : 9 le

teu-l.

-l u-u le --a) - - -> s, SJ. saud *us : - - - La Ja: :

s:0.

Je, es -9 A- 5i, 2, 3: Je à- J: -,-l aul Ji us. J-e-s" (1) J# As

* "", al Jae.

wi e-X * 8 - Jae Je, es e-l : --su : 4" (2) gu Je:

* "4: aw - ulu a, a; S $ 3,- , ;.

e-- - -3° di : 44: - Jl Sl, Jl --- si (: sl) 45° :4 (3) -'s &es Jés

4- : ; -segal : - - - u: 9b : - ) - G - - - - u

". . .1.
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ce Sy - si suºl - le 3 S e e- di es a º (4) e, zra è sola S ,5 Jºs

ee: - Sì, lº sº -e S si suºlº e Leº sei º º ºve S --Lº zºº e si - sº -

3,- e- e sº ei gº gºº se - e J-9 e - º -, sº

s; A, e - a º, - sº J sº se le e-b - S º us e cº- S S (30 si

J-eS A -eS e º - si e' assi e se iº sº e al Jay e sº esser ſu Jº.

è.

-yº (31/º - º se iº e Sissa, e il gº Jº a -5 º e- e se - e

6) -- (5) se - sº - si l esºsº saggi sul -al sº iº, e Sb)

esº " Jºege e º º se ce (11) -b (10) elab (9) gºl, (8) sº b (7) ele,

e -5s - e o º J;- e sss - e º A e º J.- -- -- sº - le

ºre, suº essº - e al Jº " ce -":Jº º -ºl al-, le e-º oi 3 a - S les -.

12) e- e sºlº se "Jasº se º J;-, sº e- -e e, a Jasº J-º):

ºº -b " Jº “ese e se -, e º J;-, e º Jº - e si g as --:

s . -e-d ºls a elè e S3 : e al Jé "ue e le ela. Il calº sº.

sl-b - e sº - es. es e Jasº si º, Jº-ge e º se ce (13) se asi,

si- -e - e se - si sa - º - e º le sº -sºsº e º Jasº os;

Jasº - e º le sº –iº e- -, g. a Jasº sº - e º A e º J;-)

-a e ºra è - cºl lased Jº e al ce e Jº J-ail cºl ºº oº -al-lº e la

(14): Jº - e il - º si stasia, si s al Gas S ed è JUa e Jº

Jº e º- e sº e ad est - Jas e Ji- - - -e º le si sa,

ol e gº º ce º, sºglJ- e º -5 e si e' rºle º - e lº è,

AS - - us e 3 º - e º A e ºzºº e -- e se le e- e-; -

«se - e º - se sirº - oi e Jgº è Jº Jasº –ºre - e-Se - si

3,- te - e sº -sº i 3 º o, ºse si º º se, se lº si ge

a ! e, esse S a se e sºlº ai Sas - è, e lº es º A -3-3 e (30/34).

ºla e, se la e-la- e - oi e se essº assa Jºa cºlºsº ased -iº Jssi

3- 3°,i è cº; l' eºl e lº sta s sez: º ce - e sº iº º oº º asi

º al cºb (15) se si sb, us - e º sº se e gia -9 casº º se si

(16) Jº- º, S e,- J-S se a - e ce - le sue ºss- os sº se e

sº se aa - ed ºra al - 2 ºre e S e su al S - ºe- e se le º
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4 : -u! Q! :-J & : ; v-ue :u-J & Jušv --es Aur Jé su : -) u:

9: uju w, Su-l 9s : “s: e-e us le Ju-s - al- aul: 4:1: -al

e :e S 5-é sse al-N J-S 9s ser --> --5 e : -:- 9 Jaz sse Ji u: -

ws- 3, : -- - - - - - - - au JJ - - 4 - :-s.

& 3-94 , : J-a- 4 - :u-J &u= * AS &ex) ul: , -e -As-J sua &

-ka 9 As-;" 3- su-J13 Ju-Ji.

J --> J-an os Je - 4 re, -ce & 4 - G - -us - - -- se:

- - 4 - 4 J- J as J. A. J.a J- - - 3, -se - - 4 -

-el u-Age - S : - -šsi 4 - 9 -us -S : AJ-24 - - -

A & 23) - ul: " - ":Jé &ue.

J; 3:4- u: -ul.J 9:-3 -J : --> , 5, Jse. J; (17),- - ase.J Jé.

jala ures - c. 5, -l°l 9- siures 9- J-adi 963 - As, J. A. JadiJ

- - 4 - - -ae - As, J-4 - - - 45 --el J. A. J-4

-- J: 2, 3 luas ..e4 ,al 4-3 : J-adi 34 t-e 3- -al-e J ,a: J-adl:

& 4,-) -se 5° 9- 29 J-a: Jè -- sral &B, & Jadi Gie s; Je

- - -S : A -sur se -S 3-4 AJ-24 - - - 4 - 4 J- - - 3. La

ua As a " " Qua-ji -- J-- 9 - 44-4,- wa-u9 -l," : 3,-l: Jes sue 4-s

- Jl. , ass- :u Jé V Las : ->> & 44: 5-J -A-S 31: Ju-, Je US> -->J

44-4,- wa-u9 -l," 89- - 45 -->J J.J.J J- ..59-ali -us :Jul J-le

sua: : -Jée,-- :ul Jae : 4uas ..." 9u-l - J-- 9 -

w ei - a; 4: - - - - si - s.au ase.J al; A úls, suas ..J.A:

c- : - ;s e-les-u, si se-A As, -- u ---9 & 2,:

J: , : , ->> : S: 4u: Jl ,al :u: Aji u: ) : " (18) :-J es-J --ue Jes

* " " 4: 44- Jl U.S.

& - - -5,3-l si-as" -Ju raj- (19) Jal° -as- - - :Juli - - - Jés

u:u :: - 9ušl -se uas , : r9 w--- -J

Je va;- - - -- se- 3:3, & Ju: * -: 9° :4 - - - -a,a 4 -SU

*J -- - : - 21: e-e :Ue a " " ", a Ja° 4° -- wa;-- 9 Jeue

J-- 9 - 44-4,- wa-u9 -l," atau Jé r9-l 9-al le J;-, si su Gu
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La 4-3) - Jl u: - u: 3-9 Jai - - - -,-uel Jae J; - 9 "Ju-J -:

ele si e : , e,: si J: La Siwa- -S : * 8 : -> s, e-l: , ;

J., 2 : -Jual Jes) : --> -le-W : - ; );5. sas :u:J Jaa Axe) u$ 4-3) - - -3 e

& : --ei & Jsi S: : , , si aus aul Je Ssi - serjual : - le

si - sia-J el.J Ju-Ji sas : uju 2, Jl. Jal sel, v -ae -S 9s u: -

9 - esa, (21) 90- b, v -ai 4 +: (20) sua: : uju -- u:uas

esai Ja- 9& J-4 - & su-s, - - 4 - 4 J-, -- - -e Je-ue

- a : 3: 96 -3.) -- 9: - -- -- at, 94 J S --al ru:

*-u! (24/> - {:u-d eue: : 3-d ue Ais} +u : 4 J; a

-* Jiu-le J Ji. ul° u: *Jw u: , : su-J 5,- ul Ji J;-, Ji

S , al Jae Je, Jes : -4-55, U 3: Aji Je àa su &u=} s$-J 4 ku. S :

J: - : --e) - :4 - El Ali - - -as E-us'Ja st, -S-Ja:

9: 5.0 -ali A- 4 JJ Jeu eudi.

- 5, 4-8 Ji Je JJ> a: ai Jal J-> - 4:2; uua " - u-" -- 9 uai Jui. S:

* su - - - - - - - - >>> Jews : :u as- J 9° :

J;- 3: " o.ue uu :-a: :el J- 4 : āi : - sae":u Jé ex-J: 59.al le di

ua - su - 9 - - -ku' - 8 &, & Ju- - - - - - 4 - 4

* -":; Jé su -Si".

3-3 (23) 232 x 4-,- J 4-> - "A. uz-" --> ui (22) -- 93) J- - -ae -->

u:-l " --J- - - - -- sul! 3: Sè - Jal Jaéu-Ji Ju: u$ 4-2 J -Alas

&-M: -) & v -e & Ju-Je,w 3 di :-Jl. J-S Sueuw -je- J S "

: uju u: se: G-1 s-S - S- La ),: * U), - &- - - ua.

Je) -ui e-les -- Aale 4 - 4 J- --> : ei -- 9 (24) : - - :

--> -l° 4 - 4 J9-, -e Je,*

luas 4: 4- Jl u: "uas La Sl - s: ei &lai & Jae-J -al. 3l 5, Ji Q! su-i u" Je:

*95- J8 Jl: );é-- -->Jl.

31/*&- {:ua & gara -uju J:} J- 4 J; -- (25) :9 - -: :)

bu- gu wi (31/: ,- {e : : N) :Jw J; & 2, Ji sal- ":-a, v &S -'s J.

4-5) su-l uss & - saw : 9u-X ,sa w S1 : - :Jual Jus ial°J e :
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- - - 2 :- se: : - - - --A & J, -9 --A-S J-A 9u:

ysé* Jus ul: &- Alé- A:- 89-9 3:1: -j\S $l 49, 42 J 3,2,-al -3i: Ai:S Are ua --5 J'

* '": - -si e : : , :-ase: -).

E&M - 3 : 44 - - -se 5,- ul " &a v (26):Jual -es, : Jes

* A su u; ->, 3 : S's a "ee: J1 usia: ua,°.

3: S3} Jw J; Se :es -ue & Si :u-l A& 4us (27) A-, G'-U - Ja: :

9: 48 -& 914, : ;u- 9 ou: - ; (31/*&- : : - S3:

& uai u: Ja's a J-, J: ->> 1-0: & G- Jb-se-J - 9b :

28) Jes, -- sua: : - : -ue).

59-an -: 9 5,-U : : , (29) •a :u gua, -- :- - -us :

Jae Jé (30) -a, v Jes a ua la. Ji 4 : J-AS :: - 5,-/ > - 99

- : 98,4 - 3-4 ji wu, Jua : u: es" --9 -- - : --

9 -ll sua-S - --es es 9-ali -3° 4's - : - ; 9s : ul: , : :ual

Al J3 -as SI -; v & :u si :4-4 si JS.

- - - - -34 ru --> --: " (31) Ju-l - Al-J-e- Je:

4>: - : , -erj-u ek-b - sis; , - ,sa si-ui JJ -š u-s

A . ." -Al-J &; 4:Je-3 3ss, Ju.

J- 9 osu a;- - ara. S: " (32) -jual Jes, -, -lu-ji - 4us s,-a: : Jés

J-6) jz- J: 1.ia J: A33 ... . " 9,: s>):ul AJu: J: J.9- J-,03 4 •s: 5i, U A$3 s-J

34) : -) : - :M; (33) : :e-J :)

-A-a: J30 - Gu-J si) Jus • ut " (35) ->ua) 4us : ->J s32, Ji E.J s> au) Jes

3,-S : -) (- si) le Ja u4 -l Ss &eua, -es s! 2: 8 --9 Ju 2 al-J"

.a. . .

- & Jé : - suael- :> 94 &u 3: 4 : 5,- ue" (36) ua Jés

A .'" ua;-3 Asia-3 J:- \ga-3 4 59-al J- 5i, U : :9,:3.

J: - uj- :Ju: &A): uj- :Ju: J-J J: Je J:- u,- :Aaj u: (37) Ju-'N -us :

4 J;-9 4° : 0,23 su-l : " Jé- 9 J+- 3° :3 - al 3-1 & -, -e & J-ai.J
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- A 3-- -- -->S er eeeu! Je dºet A- ee-ee een set 39-) # --- -- "Gle ".

Je eb en Sle -9 -s te veel, less legse sº- lees- sle" sys- el u, º weee

$ 9,0 veel, veel A- el lººse - stel de e- u als vee bier-Se J-Jae Je)

u- Aee Su-L! J-ls el Gle 3-4 S sire, eS *LS & -ººs g: 9,0 - ---| A-el, As

-- 59e， -sli-J A - LSl, e-Llºds &-slots u J-ls ble-Sl, 390e), Gle lºyse e

-ls “s, A, de Gle -lie S u slieerd is',59 - e-ls elue Jeu J.

ei 's-ls laat u duaal e-lee (38) Jes' z> A sy-a-S u, 3Jai A-ld e -e J al vºl,

“J) al 55- Je ly-ls e-le- re-J) -- &el: “J) adu Sºleil -ail A-l-J) - J! #d e

3,-- ---- --S" es? Leer- en is - J A, B -ala-ls u alle e-ls elJ3 er kull, Sill -23 --

cel en een -ºede e-3'Jiu- De # - live-teleijel -ess sel" Lee. Je etaal en

J) alu Sill -23 Asil ek 31 ves Gala-la-ei si A-S" es? Leer J - J A, el J, +--> <3 ee'

9Al J-le- en-el, Jan Jº Leaal de Jººde- e -e ziet als u alle e-S"J--- de 2-3

“alſ we J: 35,- “S > lees stel - - - - - - - - - -gel.

(1) 199/1) cs, SJ) cs sual).

(2) 276/Je) zed el-u- - - -a-)" zº is").

(3) 178 /Je) 4:13 &#xel).

(4) 110 /3) -Jual Jes) - A kil).

(5) las, zºd| ---- -u zºd| -us sy-J e--.

(6) ->-0 el Ley-, eſº guy 5-url" Je zºd| -u &-d) -us el- &-----

(7) al-UW gle - bl&ºa-S Cree &-J) -u &-J) -lºs teUuº Uex-.

(8) 3,-- Je &-Jºy -u el-u-J) -us 2312 el c-.

(9) J-) Je ºlyºl) 3- -u el-u-J) -us Al-JJ-.

(10) 40-39 /2) - J Je zºd| | -u el-u-J) -us gºol. JJ ).
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(11) 1/213) -i a -).

(12) –sº, esº, e ci sta e -u - eus sº, il set

(13) e º gºº º sºlº ed e' ui gº º Jº - solta-S -us se lº sº e ai

AS stesse

(14) 10 /11) sul zº asb.

(15) ee: a ºre lº è - º e-º -ºs - è sºlº lºrº,

(16) e aa e,- º -u sedi -us (284 /3) –a-ael è - º al calº -.

(17) 67/4) guſ zº ai).

(18) 10/153) e, J).

(19) 1/222) J.- rasse z, J.le] -).

(20) 110 /3) guaiS us; -luali e zrº ºb.

(21) 309 /11) - al -e -, ou- ab

(22) e (ii S º talal -u 35 al -us - e sº - erºl,

(23) Jº º, ai segaaº e Jºsì 3-3 e 4; A - º -es- A se siº

i lei si è º “esse e cºl ce - - -eº e se gl si Si eº si gº º sºlº il

ºsse e lui e ai sei Jay º esse e cºl - e ce - º - ".

(24) ea) e lº sº -º -º e lº es º lº sl -.

(25) 207 –206 /23) , SI , i lº).

(26) 283 /1) - Juali a 29).

(27) 80 /2) zel -, gl au-Jº ele).

(28) 176 /1) - Juali e z, 3 -Ua J -b.

(29) e las-) 122 /3 - sia -ſº).
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(30) :u 4: 22 / 3, 4, a.J -SJ y- esa- (116/3) -J -J al.

(31)226 /1) J.l: , as- - - Ju-Ji! -).

(32) 176 /1) -Jual 23, 2 : -Jua.J -i).

(33) 182 /_2) : :e-J ,a).

(34) 170/3) -J ai).

(35) 1/449) ->>J & 3-l, ië, ->uay).

(36).471 /1) A3 -, J).

(37) 317/3) Ju-) -us aj).

(38)4/180) 23, 2 - al).

Masaji Antoro

4-05 -slu.J ue 4-3) law

:J --

1 :ua) : - ) J9-,-l Jé.) :

& yu-l sas : -S j - jau ure-lau 4:53 44: S1 ); PJ J- : ) .

24 -ue (161 e :ua) ); , : , :94 °l, Je à,:J 4:u-) ssu-lah 4.94 -5-33

-al & 5,se & S . :) ->>J. 4-5) si. Ai: , Au:J 3: > : Jl. L 3,ua) .

281 /1. -S :u -, ×: -) sus 2ul : Jes ) :

& 2u-ji ula Je, J: --> &J uju5 : . :) Jl s>3: 94 &é-9 --5 ° 4u:J : : Ji-J :

.al & 3,2, ali &é-S .- 4: s-! N! 3)3° 3,>J J- : : --e J°3 .

3 : - J-e -J) 81 /1. al.) : - - 34) aw} G.J 9 - - Jes.

) :

& s°3 -l: : -3 e : - - 4% . As, e-3 : 4: 44: S : - --

A & :0 Jur, J: 48-9 --S & 3-5 J3 : Jl.
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ejº- º cº; al º rº, , , Jººl º 3 º aº ºus es 5 vº 3,9º -- 3, J cº;-e o cebº, .

4189.188 / 3 . eºule el al- º algº jue J J) es a-J & J Jés ):

« le º que J-º es, éle 4,23 & era e; es, le ºro; gºjº, º" º 3-J yº.

y-arºu a « ºjº º esºs e-á-ºs 3 º 3- º J- er gººd .

«¿S se el 9, -s -a -ºs-. J. 3 se es S J-, e- -9 -a-seº el 3,- es

3, su a. J - º * --, luº ale ».

3, al odiº "ue 3,4-Jºa, au- º cº-eue cºla. Sºl cáá-J a suº Jé :

« 5se- el al ca, é Lá a S se º$ -a ciº ser, Jº, se o —ºsº. Lºs º &-5 4-1,

se - º al) al «sºsa es sé ser, 3- º J-, se ºs s «...s » ºjºs

272/1 ) yue. J º, árau-).

6 284 / 1. 3é J se , º 3, P.J ) - el á. Sºl Jés ):

« al «ºcal usº; º Jur, er esºs —á-seº º a 3, J. S es usº- Jé.

7381 / 2, 3é J ysz, º 3, -J ) - & e» º a Jés ):

« o e Jºs 9ºs a 3, e º º --º esºs —ºs º el le º - —s, cº-es se és

º « le le -, º sur-S º 3-es os-S º e sº, lºs

8244 / -e) º Sºl de él) cº-que cº-J ebe & J Jés ):

« º « -al —33- esºs —a aseº que s-5,

--S J-2 ºsºs -e sers - 3,...es - ºjº-d 3, º le -a- ese -si é,

Jºs usºs —a S, » 3-J º 3, J al- ge º SS º e (405 / 2 ) la 4) gue, J -9º Jé 9

éér; esº 3, ..J al- a9-J º le ».

3, ... º lº le álº, au-4 en Ju-S 53-J -9- Jé

« os,- eus, es elé -- gº, sºlº 3 -- ese ú sº, -se ---> és, es º el a S,
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** : les-, G- tº-b er elk uur -- Gººi- 3e -ve- - - - - - - - "Js- & e-,

&-e, is 39el eljaj ble is serie ººk les-, Gle J-sel-b : be uses vººr

-,dº &### J- 4-5' Jele .

Al « Alle -->J) J: lis, 399,-2 9- - -90 lee-, sle! Je -e- sire' el Ale Ju-J) -2,

10 :-J , sire' eL-! Je -9's due (189 / 2 ) 9u-Ji 2): 9u-J AJ) gas-a-J , Sal Jë, . .

« -- J: 3- eur: - - - -- - - e-b 8 lesse -a-S les - Jeſs stelt: " .

Jé : « -- Je » : «J, dus « 9u--J) 3 J' » Als er al- # Jeuwe cel ->Wall • Jeai-Ji Liu Jé : «

+---! » As - zºu & Leº " A tº- & : --Su call A ee . --S ºp de ex- s'

» --+3- een gees- les ºve'. --* :-* :-* :-*-*- ledelge de eis,

J- ºf leer te A- A Gºss -ed A 's-, " " saie sex lag es ! Se ells Sy

Je - - - - -ee . els-)" “e keele -, stººt- esse, die ul, . --Sleas -- ----S

yLaaº-l: Al « - Jae -ers

i-Sue' -ei

1 Je : (196 / 6. elJu-J) 5-3! : # 35-- als t gë, trº 234 / 2. (ex-J) elJu- eu) sº).

sel - sl- & e-> . ---- ---- ---- -- us » : -Je let 3-1 - “ee ee . 3,- ene

de-al A- » .

Jºëy:') :-J) Jé

« e!- Je - Jºu' ee-le- - -ai ee-, A- “A- Slel 3,-- “S - u de 26- 3e eb, A 25

5 J -ai le hé ! . e aal - el -de

u- u Adº del - “ee ce sº v S - Jºsé S, . Je k: Je - - - - - - - - - - -

el-, ele. " A- "Js- & us : - - - - - - - - - - - - - ells 9% el J-ee : Je e

* « see user se eu - e-, e-, Gle -, uit- e - al
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2499/1.J. --- Jl. --> - - Je, )

& :J ue u: -ws) - 2ul Jé :Sl 4-3) - ele -: 5i, Ji : 9 ji lel:

ak lele - V La 2-3 jau sas : Ju-, - , : 33,3 -

3 Jul° ra-J -- gè,} -- Jes :

(( &a e492 - w-- - - S3 -3 ° -- - J- & - ,ses

* ->>J S : - si 52u: , ,4 × 4u : : -4-3, 4 : --eus wa,au Jušl 4-3) wi,

Jesui & Jes - - -S 3-l guil Assu as - as -- su - si:

-,- 9 J-- :U& J: 4-9- - - - -a: - S! a;- S ul° 9' - asi: ) .

ell (l-M -S J-A ,a :- s; -5.4:uas .

4- usi-J 44, ia 2-3 : -es-J La : 4 oul Je, -l° 48-9 --S $- wi

-al - AA 2, asu : 4-: )ual ola Je 4-95 -ue Ju-J :J .

( - : 9. - su 9u; ua - ku-> -A ebu - - - -->

3, Je 3,-J 4: ) .

176/1. Jal° ra- le gé,} < - ) - -a:u a) .

176/1) 3:u-l ge, 89s le J.1 - gé,} -- le -- gu) -94 -: * 4 :

J. v ( (289 / 1 :-a) : -J Je :ual :u-J 23-3

"3°3 ° 44: - :- ele- Ja: : e) ,ad si a;- 3.0 -a: ; : ->>J S : ge, J:

- rau G -s-9 val- Jais : - - 4 : Siu -, Pue és, A su

: Jae Jeue & 313 Ji rasi sas : , a Ja J-,"Je vil: . Us e-le - S -u-3)

ak- ares e-le - Al-J : 4-l°3) : , : 33,3 .

5 Jal J: Jes :

& s"> 3i 4 lé-le 3>u:Jus : ä-u-J 3i 4 3,3,-al N! e.US -A-S 33: SMé . \& 3-23 < \G-4 : 3)3° el$ 5, J:

1579/3) OLi ak-i & w.ue 2, 34 use 41;- si e- 33&).

J : J: -as 4ua J8 3 wi 3,3 - 5i, J -3 e Ji :U : 53), 25 - Jé

2: 3- uša,-. 4: -3.a) .
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6229/12) -: Jw 4 - 2,4 Jé, ) :

& : 4: 44: , -: u: -sis 5, Ji Q! : . SuJ sule us as ->lu : & Ju :

A & : 44-9 --S Ji 3-4-i si j: -se: ; U3 - 4.1 .

741 /1.J.: Al;r) : SM - 4 Jue - Jés-) :

& : - Jušl: 4-9u uas ;é GSM -> , a- -- - J- & - 3,5° :

-- se- : 3:3, & Ju : -: 9° :4 J-i 9 -,a 4 : :90 -: :

&- AS -S ol A - - - - -- 3 : Jeu Jé wa;- -:

A & AJ A-Ju 3,3° 4:53 48-9 J- ua-r .

841 / 1.J.15) alir) -)-J :J Jés.) :

& 99 : - - - : : - ; - - 4 : - si : - - J- & - :

A &: ->>J us,- --> .

-u-S Jur, >3-9 --> 64-3 :- 3,- 3i 3- *A-J 5i, J Je :Juj su: --si -33 - •

Jus) Al: ) : SM - 4 Jue - J 9

:J -l: ; (41 / 1.:

& - 4 : - su - - - 3: - - - - - - - - - - - -

e,- 9 Jur, -ei Ge - -aal Sl -3 e-a-eus e-l, ; - ale -: S! -S : -

*4>ral : 48-9 --S Que' - si - - - - -- - 44: ;u-J G-a,

J- - - - - -a: : , J-S ;- as a;- J.: : --s as -; 4: -: Ju. Se

yua-u ak 4: Jus'N 3 si -- ,se 9ue 4u -!>J -le & ° 3,3° .

: -3 e Ju-, Asu sisa ( : :Jul sel,4 Ju- : - - - Jés 10

1 /431) --> -J -u : :

& - u: - 3’, e ºu-9u :- Ju-Jé : : , : , , , al- Sirle,

J-l S3 J-J &: ;u-$4- 4 j: :u-Ji ul: : jual - J-l 9 la, S: 3, 9 - S. Ars

& 44: le u: J- Jl. - ele- : - - - 9: Di S1 aul Ss & -

- Sua-u Al & la) S: ; ; .
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55 .54/2. 33-J :u-J-le -S : -) 2,4 - Jes 11) :

KJ : --> -u Geige - 8 : - - - - : , , , , : - al-9u :

A & ... :) - Jl -> .

:J -l: ; (291.290/2.J.'s ra- le gé,} < - ) ge); ul - :J Jes 12 :

KJ 4 - , : --> -u G - 8 - - - - - - - -,-9u :

3as U-l; 4: -: : Ju: 9 :-3 : 5.0 -a: e) ,a: ; : 4 : 4: - )- Jl -

: “i : --e : - 44-3 ° : - -a: , , J-S - as u, J.: al-N - 4;

$ual au: Al & , v - Jl -l° 31 - 9,- - :

& A & 3.0 -a: : ,a: ; : 4 : 4 - 3’ - 31 - 9,- - 3,3 ji .

*u:J --

1 :- Jw 4 - ses aux Je.

& : ) : 45 - 3:u-J -uš le - J-Ji Qu-- - Ju . ... ×: - ; ; ,ses

9 - : ex-J Jur, -es ia -- su--> s, wi - : sas : E *

J: 44 - : J: -A&M su-l ue ul J - --9 Jur, -e ul: : - :

411 / 1 :-J : - Je J-J :u-) Al & 4-4-J -ue - V Le v).

115.113 / 3.24-J : - :u-J As- ) -sul : - G - E.U -le- :J Jés 2 :

- - 4& : & -se: 4-3 - ES J-a: ) . ( sau-M: As-J -J-lé ...!

ak::uu al- : - ; usi, Je. ... : -j4 - -

$ua) ul Je 4:u-J (115 / 3. :u-Ji As- Je As:J :u-) As-J :J -5-33 :

& 4 : - 5 - 4: 44: S1 - - - 3i, Ji Je -

: , si -3 ° : : , uju : : - Jl ,al 9:JJ : -: - Su-l wa;- -:

Jw : --, -, × 9,4 -

3 Ju: : e-4, 3,ual Je U - (115 / 3. :u-Ji As- Je 4-) s>ual - - S3. : &

e:SE - Le V : 9 A - - - -
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A & : - ; uju : ->>JJ : - S - Su-J us,- - -as .

Jls, 3-l Jé 4 :

& s;- 44 Js si. e-5 - as : 9.al 3,3° : -); -9: 4 Jl : ;-J : - ; sau; Jé

9:Sl 4-3).

e,- ues - ,ses. - 'e - SM -9 - - - : 1 -S ,a -ju ,ses :

112 / 2.2u-Ji As- Je As:J :u-).4593 - G - si. Ak Jr., 3,3-5).

5 uai Jús. :

& :u-) Al & :u al-Je 4 : - 5 SD : 4° 44: - &, & : , , -ii- -

193 / 6. :u-Ji : le As:J).

6 :Sl -> s,- u ,- ,ses ) : 9ua: : 3-J Jes ->

e-> s, wi 59-ali : si . , Ji ,ses ) : :ual ola Je -- sse-J : -&

J: : - -90al Aâ-j) al & ua) 9 - &:S: 4-3) :- lé-: lé.J s-S a. *-ju

174 /1. -u! 2:) .

7217 e u-u! 3-23 Ju-J S-e : - Ju-J y:) sel, al sA;)- :J Jé: -) :

(( ãai 3i -j\S 3,- us,42 3i • ua,a: 3i 48-9 Jus sl;- : i-S J*:J J-J Ja: Ji a;-3 ...))

Aa-i Aa, ua: Jè •i :

(( -- - -8 -, -! us : 9. e : siJ al a,- - -Sé :

u: Al-J : 4 5, S: ...)).

5, Gal, 4: 44: ) . 44 --5.5i, si. e-le a;-3 : 4-5 A -al Jé :

Al& 3,äus .

835.34/1) au9 -, -- 294 ce) A-,- 4 - -- - Je, -) :

& :u J: J-a: 4-3. Al & 2,- - -- JS3 : 4-> ,ses 59-a) : 5,3° : Ju- ,sal Ji lel;

Jl:e - Ju :

& -S ,a -us : 4-9 --s:S-s : : exse, vs : --S J-, -lu 5,- :
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Jais .* * * * * - elke 1e -ee : Je - Seele e- eu-les- lees- te

Je! Je e- eU2 vele leaſe A 44-, 5- 51,-! Je - S el : suele' ce AJu-J Jele getal

-Léu-e-A - De su - &- Je e-l-J) 3uijl er eurº 23- u Aue S line : J#s . lees ral Jas

taal - u e- -- ---- -- eS J. eeele - -- - - - - - - ee- eS : glaas gl. ***

eL-dj Je stel -a-S sla A eS : leg - af -le 31 e le eyes -3) : * .

21ed &# Le Sa e-， gas Je e-se- A & »l ee-, ells 2el

->>> : Jé, . 3,5 3', du J# --> : Jë - glij -ls J-J. el 53, - gelal exs Jºey Car-es

u si ere-, e-- -- -- -- $ A - Gº Adi e--e-9 e -e-e JA - Gºss

42.41 / 1. euS - - - - -9-jl zes ) al & al- -ls 3! Lee- $ - Je 3S) - Lºs . Lee: 32 ( .

181 / 1 ) 9-a-S sle J- # 9u-S islas) -a-l) en J A &-J, Jé, 9) .

«ee exy-e S -kel duee e- Gº 9% el S, die slede - J-, 5- 4 -5; A Gº-e: el A&

-5 339;ſ &-el, # #s lºs, . - lid &#3 keele e-2-al J) Jºe u le) ad" Jº Li- 2% . ad"

*l« eIJS - 22-15 - e- iſ 925 - Jº-li-J) .

J. (49,- is: “ lees, lee-, 8) 395 3-d Blrell be &-3 » : ##d) -4 en -- &-J Jé, 10

19 Je) - #1 buill & A 3 - al zes) sl« Léº- &- 14:55-5 39-al zou vºl . 39-al) .

“rel J. s -e-S" Jury 2,-: “e legers - 5,-) ei zº du Lºº-J stel e-suºl Sleis 3-1 is 11

Jº-al zºu du ré-J) gle," "bºl" Jº :

« J-J) 55- tº- S, ... **, *d elJdJ & 4 el ºl, e-- -- -- Bee G. (44-3 Je -, el Slrell,

ee- à &#al uitºe eea - is al &

Als aan al- -- ----U- JW - 5 - 33 :

« 3--- - - - 3G- eS - 3', de eed Aue S3 : ex-e A- Je : si A-, 3G- "- S3 : 05:

333 / 3) 5-l-L- J -al- --> < zle-J) z . J) zee-J elé:) Al « -15/u) .

-*- - - - - - - - - - - - - - - - - - -29 29 º Geel -e-d. Je 12

(C) 2013 www.piss-ktb.com



1 186 PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB

& J34 - Jl° 4:u- :-J -5-33 :

& Jé 4 : - a rele - : ->> & --9 -- 3’ - --s-s: A :u: *

13 : -- : Ge Sui (197/6. uju Ues J. Ju-J y-si) sal-us) u,5- - Jais -.

* -3 °u G - - - -ab : ) : 45 & : - 3 & 4 t- -- :

---5-3: Jl jual 4 : & ->b : ) : 4: :u- -- le : S - - - - - -

Je* ra.) Ja: reale - : ->> & -S :- ) -el-9 Ju-J si-es-s

- 9 - ele - - - 24 J -M; )

Alue.J --

1-Jw 4 - J- - - avy Jé :

& 31 |6. - 'le : -) 25) Al & Aal - 3,5 - 3,-J 5, J si-e. J: ) .

as-S : -S re'S : - ) : - - sau) - G --> -l Jés 2

120 2 ) :

& se-"> - A : all . . . S A : 3- 5 : - J al J-, - S3 :

A & -5, 5 &&s - ele - 4 °, - , Al° --

309 / 1 &u°9' - 8° :uil - us) : -)>l & r: 9 ×a :-l Jé; 3)):

& ols) & 5,3° 5, J ) : -- le 4 - J. J: & A,- u, J- 59.al 3,3° 4's Aau 3,-Ji:

ø st, -i : - - 4 - - - - - - - ges - - Jes s-A

* 3>J - -es : 232 × 9b, & -- se a. au o-Ji Qs 3 : Jé & Bl ele - Su-s

\44: S1 ) : - al Je ->: 4 x :

& Jé ) : *J 2,5 - 59.al : --5 - 5,-U 3: Aji --J ->> N :

: l: : : - Sis: : : ? - 4 : - : - 9- : :

31 l si & wa: ) 23-- - -ales : --e * : b, e: 44-3 : --es -ue & Jé :
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Al: , ?-4 u5 & 6,4 &is al useu > 59.a/ si & 4-> ); ) iau 3,-J 3 & 4-A: ) . JušJ

A & : , ) : - le 4 -

1 : -- & gsu- 25 -> s, Jes,) :- ;- - - 4 - - Jes 4 l

140):

& 4-> wi 59-ali 3,3 - 44: S A : Ae, 4 : - 4: - 3,3° 44u 3,-J JS3

A & : Jl - - - 4,3° 4'- Jl 4-lus :J's Jr., Jl 4-lu - - 3,3° 4'& .

602.601 / 1 ) a;4). Jw & -, -) 24 A :94 Jés 5):

& S: u: : 9 - 3° : ,se a, 2 : -Ju : J: :S : - Sl e-3 su: S : - Jé

w : - ; ; Je & J: 24 - & - - 3 :J- 9 A - - - 4 : :

* 4 : - ; : - La- x, J; : -- 9 J: -ul: : , ? : :

A & Aa! J- 3,3° 4 : - JS3 -ul : ,sual :;) : Ju: - Aale Ja: 433 : Jè.

7 |3. se-J: :u° : &-J se-J *) :e, -i-: :J Jés 6) :

& : , 4-a - ul: : : es, J! 2: ,ais : *- Jl ---J ,a si-3 u , e,- .

* -4 : S : - :> -- se: ; 2,4 - Jé gu J- - -

a - - 3 :J- 9 -

e- 3, -9 Ju-, ×, +e 4: - , si - -,-J 5,- uu-l se: ;- 3: 7.

484 / 1 ) &, J. Jes, ua ,ail: . (168 / 3.3i.J : - ; &-J) ->J -4 & 3-J Je) :

& S ) : *, , al ss, ul : , : -ui si &, alas e-le a;- & 44: , 44,- 5, J:

J-A-,-b : : , ? - - 9 Je, se-Ass, equi - 8 : -- , -:

-: J-i 9 5- - 4, J-, ×, +4: - Jl --- 9 - 2u-- :)lu sis) -,

-a: ) • :u-J reul k: wa,: 232 : - ob, :u Jadi : 44: le é-i, 3:

+- - - - - : - -- Su -> - : - - 99 e

* -J 4uel 9 Js-J - 26 S A : * - Aal J ->J Ss : - ue -

yua-u ak : -- JUS .

Alass ... ) : al,-) -);a- Ge 4-95 suji (247.246 / 1 ) J-J yur) Jus-> -al,: :J Jés 8

S : -- st, -i: ‘ ) : - le 4 - Jsa : -- es: le J-i : : : , 4-3)
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16.6

wi su-i sa, 9 × -- ea: ,- : -- Je se-As - aby & Guil -

-: -J- - 4, J-, ×, alasa --- ->> 4. J: 9 J-J le J->: asi

4 J- & -u,- - - 9s, eus, 96 : --e- a > : - S : - 3: 9.

>> : b, & su:u:u se : 44: e &u ulu-l -- uss- 8° : - - 4 -

a: X)

Raden Mas LeyehLeyeh

Coba cek yg punya Bujairomy atau Hasyiyatul jamal juz. 4 (seperti yg dimaksud ust.

Abu), semoga ada kalimat sepertini juga,

- as , - ,4 - S. Ge-3 - S3 Jw Usai e: J' uas , 83 - - - 3,5° :

us;), J Be-4 --J 9' , ,se u: wil: :S: 4-3lu

0073. Definisi Jilbab : Batasan Aurat Wanita & Hukum Menutupnya

Alif Kho Ta-Ro

Jilbab itu menurut Tafsir al Qurtubi dalam menafsiri ayat ke-59 dari surat al Ahzab,

adalah : Selembar pakaian yang lebih besar daripada kerudung. Menurut riwayat Ibn

Abbas dan Ibn Mas'ud, jilbab itu adalah selendang. Ada yang mengatakan bahwa

jilbab itu adalah cadar yang dipakai untuk menutupi muka wanita. Yang benar, jilbab

itu adalah pakaian yang dipakai untuk menutupi seluruh badan wanita. Dengan

demikian, maka masalah memakai jilbab adalah sama dengan masalah menutup

aurat bagi wanita. Dalam hal menutup aurat bagi wanita ini menurut madzhab Hanafi,

Maliki, Syafi'i dan Hambali, disebutkan dalam kitab al Fiqhul Islamy wa Adillatuhu

karangan Dr. Wahbah az Zuhaili (terbitan Darul Fikr) juz 1 halaman 584-594 sebagai

berikut:

1-&s laev -S J;u s, - sia: : *) ses:J : - :4 -s:

:al es:: , :eus eau grad; 9:3.

2- : : : :J: aut: : , -! 3:u J: : -ju: :u --

S. S. 9:1; 9:4; 3:41 -; 2: - ;-9: :9 : - : e-aut; eks :

Leu s: J: & J: :e,-ji ss & sis; 3:: : : , us4: ia -

&9 : :*es & J%:: , : , : rul : ; 3:u

: :4; -%) - -83).

3-J su-S -si, 3 as ase, gasi; ; ; sel - se: ; je-: :u - :
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4 -, -es - & Jé è ëu S3:: - ; (4 J a: ; &%):

: -j & Gae; - a;-i) : - : - : 4 - : SS; 9usi .9 : :e

y; ; a: : : ,, :- SS; e: : ex-g-u: &, & -uji:

- : ul J-4,1 suasis : 9 si.

4-rail gaji: : , : seue: : 2 J- Ae,- & : :e uei

- : 4 - 4: :ue Ju u: **i : - ; 9:: 3-1.

:: éti : 9es &ai - 14 - : Cass: : : Jl ju-l,

: ; 3:u e: JAsuu-ji desasi aul al-d : : :u -u jes -es.

: J-S : -- de :ulaev 94 :: Jus.

Madzhab Hanafi : Wanita merdeka dan yang sepertinya adalah orang banci, auratnya

adalah seluruh badanya sampai rambutnya turun, menurut pendapat yang paling kuat,

selain dan tapak dua tangan, kedua kaki bagian dalam dan bagian luar menurut

pendapat yang dapat di jadikan pegangan, karena keumuman dari keperluan yang

mendesak.

Madzhab Maliki : Aurat dipandang dari segi melihatnya: bagi laki-laki adalah apa yang

ada diantara pusat dan lutut. Dan bagi wanita dihadapan orang laki-laki lain adalah

seluruh tubuhnya selain muka dan kedua telapak tangan. Dan di hadapan muhrimnya

(laki-laki) adalah seluruh jasadnya selain muka dan anggauta -anggauta kepala,

leher, kedua tangan dan kedua kaki, kecuali jika di takutkan rasa lezat, maka hal

tersebut haram, bukan karena keadaanya sebagai aurat. Dan wanita dengan wanita

atau yang mempunyai hubungan muhrim adalah laki-laki, yaitu dapat dilihat apa yang

ada dipusat dan lutut. Adapun wanita wanita dalam memendang ke laki-laki lain

adalah seperti hukumnya lain adalah seperti hukumnya laki-laki beserta para wanita

yang menjadi muhrimnya, yaitu memandang kepada anggauta-anggauta: kepala,

kedua tangan dan kedua kaki.

Madzhab Syafii : Aurat wanita merdeka dan yang sepertinya adalah orang banci

adalah: apa yang selain muka dan kedua telapak tangan, bagian luar dan dalam dari

kedua ujung-ujung jari dan dari dua pergelangan tangan (ruas atau tempat

pergelangan tangan), berdasarkan firman Allah : Janganlah para wanita menampakan

perhiasan mereka kecuali apa yang nampak dari padanya. Ibnu Abbas dan Aisyah ra.

berkata: Yaitu muka dan kedua tapak tangan. Dan Nabi saw. Telah melarang wanita

yang ihram untuk haji atau umroh untuk memakai dua sarung tangan dan kain tutup

maka (cadar). Andaikata tapak tangan dan muka itu adalah aurat, niscaya tidak

diharamkan menutup keduanya dalam ihram, dan karena hajat mengundang kepada

penampakan muka untuk jual beli dan penampakan tpak tangan untuk mengambil dan

memberi, maka hal itu tidak dijadikan aurat.
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Madzhab Hambali : Aurat wanita beserta para muhrimnya laki-laki adalah selain

badanya selain muka, tengkuk, dua tangan, kaki dan betis. Semua badan wanita

sampai muka dan kedua tapak tangan diluar salat adalah aurat, sebagaimana kata

Asy Syafii berdasarkan sabda Nabi saw, yang telah lalu wanita adalah aurat. Dan

diperbolehkan membuka aurat karena keperluan seperti, berobat, berhajat di tempat

yang sunyi, khitan, mengetahui masa baligh, perawan dan tidaknya wanita dan cacat.

Aurat wanita muslim dihadapan wanita kafir, menurut madzhab Hambali adalah seperti

di hadapan laki-laki mahram, yaitu anggota badan yang ada diantara pusat dan lutut.

Jumhur (sebagian besar ulama) berpendapat bahwa seluruh badan wanita itu adalah

aurat, kecuali apa yang nampak pada waktu melakukan kesibukan-kesibukan rumah.

Di atas sudah dicantumkan menurut Tafsir al Qurtubi dalam menafsiri ayat ke-59 dari

Surat al Ahzab

**3: 9 gsi u: :-> : : -ji - ue u: - : :

sa, u: Gie dila

(59) Hai Nabi katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri

isteri orang mu'min: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh

mereka". Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu

mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha pengampun lagi Maha penyayang.

Sub : REALITAJILBAB VS KERUDUNG di INDONESIA

Umam Zein

Jilbab memang banyak tafsiran. Ini saya kutip lagi dari group PISS Versi lama :

Jilbab merupakan fenomena lokal Indonesia. Jadi semestinya di sini perlu telaah teks,

konteks, dan kontekstualisasi. Ranah teks ditunjukkan oleh QS. An-Nur. 31 untuk

kerudung : "... Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya..." (An-nur

: 31). Dan QS. Al-Ahzab: 59 untuk jilbab: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya

ke seluruh tubuh mereka" (Al-ahzab: 59)

Konteksnya alias pengejawantahan teks bisa dipahamami dari penjelasan Lisanul

'Arab. Tertulis di kitab itu jilbab adalah sesuatu yg menutupi tubuh dari arah atas

seperti halnya mantel. Ada juga yg menyebut jilbab sama dg kerudung. Menurut Ibnu

Mas'ud, Ubaidah, Hasan Bashri, dll jilbab adalah selendang yg dikenakan di atas

kerudung.

Simpelnya, konteks jilbab diistilahkan berbeda-beda oleh orang Arab tempo dulu. Lalu

bagaimana jika dihadapkan pd era kekinian? Nah, inilah tahap kontekstualisasi. Jika

anda mendalami bahasa Arab maka andanya tentunya mengerti telah terjadi

penyempitan makna jilbab di masa sekarang. Jilbab sekarang ini terbatas pd pakaian
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terusan yg menutupi seluruh tubuh. Dikenal juga dg baju kurung di Indonesia, chador

di Iran, pardeh di India dan Pakistan, milayat di Libya, abaya di Irak, charsaf di Turki,

serta hijab di beberapa negara Arab-Afrika seperti Sudan, Yaman, dan Mesir.

Sedangkan jilbab dalam artian penutup kepala hanya dikenal di Indonesia. Penutup

kepala disebut khimar di negara-negara Arab, tudung di Malaysia, dan kerudung di

Indonesia. Namun sejak awal 80'an masyarakat kita lebih populer menyebutnya jilbab.

Bisa diketahui dari uraian di atas bhw jilbab sebagai penutup kepala merupakan istilah

mu'arrab (yg diarab-arabkan). Mirip dengan ambiguitas istilah 'syekh' di Indonesia.

Lalu apakah jilbab sama dengan kerudung ? Kalau di Indonesia ya sama.

16.7 0096. Hukum Khitan Bagi Wanita

Dalam kitab-kitab fikih disebutkan bahwa khitan artinya adalah qoth'ul qulfah aw

jildah lil jariyah,

Pengertian khitan maksudnya memotong kulit penutup KHASYAFAH (GLANDS

PENIS) bagi anak lelaki atau kulit (PREPUCE) yang ada diatas CLITORIS bagi anak

wanita.

Praktek ini sering disebut juga dengan istilahCIRCUMSISI, mengambil istilah dari

suatu nama sekte Nashrani yang taat melakukan ajaran bersunat seperti apa yang

dilakukan oleh Yesus sendiri dan para murid-muridnya serta dilakukan juga oleh para

penganut Yahudi, sebagai warisan Millah Ibrohiim.

Nabi Ibrohim menerima wahyu Allah untuk berkhitan tatkala beliau telah berumur 80

tahun, dan dilakukan dengan menggunakan kapak (Qodum), sesuai hadist Nabi dalam

Asshohihain : Ikhtana ibroohiimu wa huwa ibnu tsamaanina sanatan bilquduumi..

Dalam satu pendapat yang lain, Qodum adalah nama suatu tempat di negeri Syam.

(Ibnu Hajar Al-Asqolani: Fatkhul Baari 10/386)

Imam Nawawi Ad-Dimasyqy dalam Syarah Sohih Muslim menjelaskan: “Yang wajib

bagi laki- laki adalah memotong seluruh kulit (Qulf) yang menutupi kepala

Khasyafah sehingga kepala Dzakar itu terbuka seluruhnya. Sedangkan bagi

wanita yang wajib hanyalah memotong SEDIKIT daging (Jildah) yang berada

pada bagian atas Farj. (Syarah Muslim 1/543, Fatkhul Bari 10/384- 387, Syarhul

Muhadzab).

Sebagian orang yang kurang mengerti sering mencampur adukkan antara khitan

wanita (Female Circumsision) yang islamy dengan VAGINA MUTILATION yang pada

praktiknya memotong habis seluruh LABIA (Labia mayora dan Labia minora) dan

kemudian menjahitnya sehingga tersisa lubang yang sedikit, dimana praktek model ini

banyak dilakukan di Africa, dan ini murni budaya Africa kuno yang tidak ada
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hubungannnya sama sekali dengan ajaran islam yang murni. Rasulullah tatkala

melihat pelaksanaan khitan wanita di Madinah yang dilakukan oleh seorang

Shohabiyah yang bernama Ummi ‘Atiyah berpesan wanti- wanti agar jangan

melakukan praktek yang berlebihan itu dengan mengatakan:

“Jika kamu mengkhitan maka hendaklah sedikit saja, jangan dihabiskan, karena

yang demikian itu lebih mempercantik wajah dan lebih disukai suami” H.R. Abu

Dawud dan Al- Khotib.

Abu Dawud menilai hadist ini ada titik lemah, namun menurut Imam Ibnu Hajar Al

Asqolani, hadist ini memiliki dua saksi penguat, yakni melalui hadist Anas dan hadist

Ummu Aiman.

Yang dimaksudkan dengan lafadh “Isymi” adalah ratakan, sehingga bagian kulit

(prepuce) yang keluar dan menonjol dari bibir faraj dipotong sehingga masih ada

bagian yang ada didalam bibir faraj.

Seperti diketahui bahwa CLITORIS dan Prepuce (yang merupakan Obstacle clitoris)

adalah bagian kewanitaan yang sangat sensitive dan mudah terangsang, sehingga bila

ada bagian Obstacle yang menonjol maka akan sangat mudah bersentuhan dengan

benda-benda luar yang akan berakibat bangkitnya nafsu birahi seorang wanita. Maka

Islam sebagai suatu agama yang suci menjaga kesucian para wanita agar mereka

hanya bangkit nafsu seksualnya tatkala telah disentuh dan di trigger oleh suaminya

saja dan tidak terangsang disetiap waktu dan keadaan, sehingga dengan demikian

akan selalu terjaga hubungan seksual yang suci yang diridhoi Allah SWT.

Hukum dan Tujuan Khitan

Adapun dalil dan dasar-dasar hukum yang berkenaan dengan masalah khitan adalah:

1. Firman Allah: “Kemudian aku wahyukan kepadamu (Muhammad),

agar mengikuti agama Ibrahim yang hanif (condong/ berpihak

kepada kebenaran). An-Nahl 123. Beberapa ayat yang senada juga

dapat ditemukan dalam bagian lain Surah Al-Qur’an.

1. Rasulullah menyatakan:”Dasar kesucian (FITRAH) itu ada lima,

yaitu: 1- Khitan,

2- Mencukur bulu kemaluan, 3- Mencukur bulu ketiak, 4- Mencukur kumis, dan

5- Memotong kuku-kuku”. H.R. Bukhori dan Muslim. Hadistini adalah sumber yang

paling shohih tentang masalah khitan ini dan bersifat UMUM, artinya berlaku baik

untuk

laki-laki dan perempuan. Dalam hal ini Fitrah identik dengan Sunnah atau Ad-Dien
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yang bersesuaian dengan ajaran islam, karena itu khitan dalam khazanah bahasa

Indonesia

sering juga disebut SUNNATAN.

1. Rasulullah bersabda: “Allah tidak menerima sholat kalian bila tidak

suci”. Tanpa berkhitan, selalu ada sisa- sisa air seni/ najis yang

tertinggal dibawah Qulf. Maka agar sholat kita diterima Allah, kita harus

berkhitan sebagai usaha agar kesucian terjamin. Sesuai Qo’idah

USHUL FIQH yang menyatakan : maa laa yatimmul waajibu illaa bihii

fahuwa waajibun, “Sesuatu yang (menyebabkan) sebuah kewajiban tak

mungkin bisa dilakukan dengan sempurna, maka sesuatu itu hukumnya

menjadi wajib”. Maka hukum khitan bagi lelaki yang berdasar hadist

diatas yang pada asalnya sunnah, menjadi wajib karena sebagai sarana

kesucian untuk melaksanakan sebuah kewajiban.

Hukum khitan bagi laki-laki adalah WAJIB, ini disepakati oleh Jumhur Ulama’, sedang

bagi wanita diperselisihkan diantara para Ulama, yakni antara Wajib dan Sunnah.

Sebahagian menyatakan kewajiban khitan bagi wanita seperti pendapat Ashab As

Syafi’I, sebagaimana kewajiban khitan bagi kaum lelaki dengan beberapa alasan,

yaitu:

1. Khitan wanita sering dinyatakan oleh Rasulullah secara berbarengan

dengan kaum lelaki, sesuai pernyataan beliau: “Apabila bertemu dua

khitan maka mereka wajib mandi” Hadist riwayat At- Turmudzi,

Ahmad dan Ibnu Majah. Masih banyak lagi hadist yang semakna

dengan hadistini.

2. Dalam hadist yang lain Nabi menyatakan bahwa “Kaum wanita itu

saudaranya kaum

lelaki”. Maka kalau lelaki wajib berkhitan, maka kaum perempuan juga wajib

berkhitan.

Demikian ini keyakinan sebahagian para ulama Syafi’iyah sebagaimana terungkap

dalam pernyataan Imam Nawawi sesuai keterangan diawal tulisan ini, mereka

berpendapat

bahwa khitan bagi wanita itu WAJIB hukumnya.

Sedangkan menurut Imam Malik dan sebagian lagi sahabat Syafi’I seperti pernyataan

Sohibul Mughni dari Ahmad, menyatakan hukumnya sunnah berdasarkan keumuman

hadist shohih riwayat Bukhori dan Muslim, dan hadist dari Syaddad bin Aus yang
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16.8

menyatakan:

“Khitan itu perilaku Nabi-nabi bagi lelaki dan kehormatan bagi kaum wanita”

Disamping itu hujjah bagi mereka yang menyatakan tidak wajibnya khitan bagi wanita,

karena khitan wanita tidak mempengaruhi keabsahan ibadah sholatnya, tapi

lebih dimaksudkan untuk menstabilkan hasrat seksualnya sebagaimana

pernyataan Imam Ibnu Taimiyah tatkala beliau ditanya: Apakah wanita juga dikhitan?

Beliau menjawab:” Ya, wanita itu dikhitan. Dan khitannya dengan memotong kulit yang

paling atas (jildah) yang mirip dengan jengger ayam jantan. Rasulullah bersabda:

“Sedikit saja jangan semuanya karena itu lebih bisa membuat wajah ceria dan lebih

disenangi suami” Hal itu karena tujuan khitan laki-laki ialah untuk menghilangkan najis

yang terdapat dalam penutup kulit dzakar, sedangkan tujuan khitan wanita adalah

untuk menstabilkan syahwatnya, karena kalau wanita tidak dikhitan, maka

syahwatnya akan sangat besar. (Majmu’fatawa 21/114)

Waktu Khitan

Menurut Al-Mawardy, ada tiga waktu untuk berkhitan, yakni:

1. Waktu WAJIB, yakni saat seorang anak telah mencapai umur BALIGH.

2. Waktu Sunnah, Yakni saat anak belum mencapai umur baligh.

3. Waktu Ikhtiyar, yakni saat bayi umur 7 (tujuh) hari, atau 40 hari atau

umur 7 (tujuh) tahun saat anak mulai diajari dan diperintah sholat.

Walimatul khitan

Dasar yang kuat tentang walimatul khitan tidak ditemukan, namun sebagian para salaf

telah melakukan itu untuk khitan lelaki, sedang khitan wanita tidak diumumkan. Syekh

Abu Abdullah bin Al-Haj dalam “Al- Madkhol” menyatakan: “Sesungguhnya yang

sunnah, menjelaskan/ terang- terangan untuk pelaksanaan khitan anak lelaki, dan

menyamarkan pelaksanaan khitan bagi wanita”. Wallahu a’lam.

Lihat masalah ini pada Fathul Baari Syarah Shohih Bukhory oleh Imam Ibnu Hajar Al

Asqolani juz 10 halaman 384-387.Darul Hadist Qohiroh1424 H, dll)

0139. Wanita Kholwat atau Keluar Sendirian Untuk Keperluan

Ngaji

PERTANYAAN :

Assalamu'alaikum.. Tanya : apa hukumnya kholwat karena ada hajat (misal ngaji)...

JAWABAN :
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Waalaikumsalam..... BOLEH, dengan syarat

1. tak ada guru perempuan atau mahrom atau suami yg bisa / mau mengajarkannya

2. aman dari fitnah

3. dengan hijab

Namun kalo ngajar kaifiat yg wajib(bukan yg sunah), yg kalo make hijab ga mungkin

bisa maka boleh saling memandang tp hanya terbatas pd keperluan pengajaran.

Silahkan lihat kitab 'uqudullujain hal:3, tapi mungkin masih ada ikhtilaf......

Masaji Antoro

Boleh dengan catatan

> Tidak diyakini atau diduga kuat menimbulkan fitnah

> Tidak sampai khalwah

> Tidak ada nadzor yang diharamkan

> Tidak adatabarruj(menghias diri) dan kasyful (buka) aurat

> Tidak memakaiwangi-wangian

> Dilakukan sesuai dengan kadar kebutuhannya

> Serta menjadi alternatif terakhir.

Tabirnya.

290 2 gu sj-J : ke-3.J

a,- 4:1; eae si arah Aesi 4:1; -> su-Ju Ju-Ji -> sš- -alas: su-Ju Ju-J 99

34’ -e - : saus-le-es 5i, Ji Ji - - 44 se- ajis -Su l°J- * 25 31 ->S

Asal-Jal,->S 2. J. A. & su ->Su SueSl, Jl, J: 2,:S 29-Se el-SU -->

Jé: { gawai - -aa: -u-3-U J°3) . . . (*)val & G-a: -3-0 J°) Jw Je àa-l el:

J-e J J: {- sb: , Gayu-é eu. Gas-lu l°l } Jé: { :3 - S: } su-l 9 Jw

u : - --- - 4 - Jes }{9u-Ju-sau 9 st, J- 9* }- - 4

seãal 3: Uls {4:34: Ji yu: Las La Sl 4 : Ji 2la - Jae-J -al 3l 5, Ji Q! su-i

j -,-S 9s-, -l J: -a-lu - 9 : b: -é Bl S1 -S - -- le

& sel saa cara- & ou -- 9s : a-, -ae se- J S su-is Je, e : -

&, &es ul° 9' - a > -al 4 : e,-/ >>S & - Geulue ai-: ,
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JJ 4a, J. Ael; sel, & Aes,- 4-- Dua -\s 3l 29-S 33-3 - 5 -); a-J : -1,2,-al:

Jis Jur, usat 45°, & :J -a, 6-2, Ja-J yuris - 59-23 &-J 59.a si, Ji : 5'

t-l: :S 4, 5, Jl Ge Ju au) J- J ul: : : , -! sis, si : Jur, uau 5, U :

3's A - 3, 4, J-J: 4 ru 9 Jé u-4 U s; Ja --J 4:u: 4-3- 4 esi, Jr, Jl

A.J. ,al Al J- S use S, a Ja° 31 Ju u le Ju -, G' Ju -eual J-u! 5: .

484 -2 &l," s:J & 3-J

(Aue J*3 9,: Jié- u,53 Jual: AJ &s -4-2 02uw! J : Jié-M: >3)> 3. 919) j:ur --- (: -J

u:S3 J: éle - S 5i, Ji Qi &u-S : -J Jal J# 45 &-Sl; 3:u-J -\é- - 3yu --

J: 433 -sl, J: J' ->} - wxa- a;' S &u JG vs - 3: S u: Ju-Ju al

Ji lai-J 4-a' ->u-S -: Aés 5-4-J -Les --a-3 e le &-S : -u.J :

3. Jeju su--> & J-A -u-s- - - 4 - 4 J- - - - -

el,- - - GS -

163 -2 &u-J s:J :u-J Alé:

* -!> - al-J54-4 & 1 & Jr, e-l 5, -!>> 3 Juli - -3 °:

J- v ->> Uis 33,a.J 9, si 3','al J3 Alas 3>e 93°,u 3la: ) 33,a - U:

3la: ; v ->> 3>e &, & G-3 S &-l Je 33l-J }|Ji Qi 4, J-3: :- Al Jás és,a.

531 - 9 3>w susu

Batasan KholWah :

197 -2 •-l° e'Je 3:

Alu ul Ji 3 se-J; Gu-i &-JJ a;u-> -al J- :

Wallaahu Alamu Bis Showaab

16.9 0173. Mencabut Jenggot Bagi Wanita

PERTANYAAN :

Wardah Saffanah

Assalammu'alaikum. Mohon pencerahan. Bagaimana hukumnya membersihkan

Bulu di wajah, lengan dan kaki untuk WANITA....??? Trimakasih.”
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JAWABAN :

Masaji Antoro

WaalaikumSalam Wr Wb......

4 - u, J: 9%- 4,- 5,- - -:

Mencabut jenggot dan kumis bagi wanita hukumnya sunnat karena jenggot dan kumis

bagi wanita adalah siksaan. [MughnialMuhtaaj|/191].

(1) ( ) 3;" , us e-3 Si, Ji Je : ........ : 3lu - Aseul

-A-J: -A-J: Gl-Ju la) - 05) -> -alu 443 - 5i, Jl je vi.......... : A - AA-J

->S ->>: ,-al: ,sal - Gl-ui Jsi

su - Jl. JS1 : J's - -šJ su - - 3'- -us..........: ; - Sul

JšJ: Sisi, Ji Je -- se-J -U -u: -) : :* -, - - -J al-Je

* 3'- lele - us 3:2; 4: ->,' S J8 Jl - J & 44 Je v 45 &'e - Ju-J :u: -

J-l," - U} \e-le a;- - 9 Ju-J A. v. 4, e-le -- U453 - 4 - Jl 4-0

Kalangan SYAF"YYAH berpendapat: Dan menjadi keharusan menghilangkannya bila

diperintah oleh suami.

Kalangan HANAFIYYAH berpendapat : Sedang bulu kemaluan wanita Sunah

menghilangkannya dengan dicabuti, Sunah menghilangkan bulu ketiak dengan dicukur

ataupun dicabut sedang dengan mencabutnya lebih utama, sedang masalah bulu yang

terdapat pada punggung dan dada hukumnya khilaaf adam (menyalahi keutamaan)

Kalangan MALIKIYYAH berpendapat : Boleh mencukur bulu-bulu yang ada di badan

seperti bulu yang terdapat pada dada, kedua tangan, paha, bulu sekitar anus, sedang

rambut yang dikepala makruh mencukurnya bagi yang tidak mengenakan imaamah,

pendapat yang mashur membolehkannya bagi yang ber'imaamah.

Wajib bagi seorang wanita menghilangkan setiap yang bisa menghilangkan

kecantikannya maka wajib baginya menghilangkan bulu-bulu ditubuhnya yang tidak

disukai Suaminya Seperti Wajibnya menghilangkan jenggot baginya, Wajib juga baginya

meninggalkan sesuatu yang membuatnya cantik maka haram baginya mencukur

rambut kepalanya. [Al-Fiqh Alaa madzaahib al-Arba'ah |||45].
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16.10 0262. SUARA PEREMPUAN BUKAN AURAT

PERTANYAAN :

Mukhsin Aljahil Alfaqir

Suara perempuan itu aurat atau bukan ya ?

JAWABAN :

1. Zaine Elarifine Yahya

209 -2 Juli s;-J 3,-se: JS, urau

3,--> -ls J: - ) -ae - e-3 lal: :u - Aa: : Jls &- &3, e,- di J-eu-Ji:

3 - al J- 4ui ol: : , : e,- S: 4-S ol: : , : a;- :u) - Ju-Ji :

3. 3'; a,- SM: 5L J J- 3i su.J J- 3)3-al 43) 4: 3 : ->ue su. J' 3i 3-J Jélé- 3i zur, s'): J* Jus’

si, Jé : - 2, Sl 9 Sls & 4 si : - - - 9 JLA - 9 - au- a;-3 :

si, Jé : ->>,'': 9 Se & 4 si : - - - 9 SLiM - 3 - au- a;-s

Haram mendengarkan suara wanita kendati semacam bacaan alQurannya apabila

terkuatirkan timbul fitnah lanatarn hal itu atau ia merasakan kenikmatan syahwat

disebabkannya. Namun jika TIDAK demikian adanya yg terjadi Maka TIDAK apa-apa.

Sedangkan ketentuan bagi AMROD dalam perkara tersebut sama seperti kaum

Wanita. afwan koreksi

2. Masaji Antoro

Menurut pendapat ulama yang paling SHAHIH suara wanita tidak tergolong AURAT,

namun bila dikhawatirkan terjadi fitnah atau menimbulkan rasa nikmat saat

mendengarkannya maka mendengarkan suaranya menjadi HARAM.

: - ; & 4 :w-N : : -S e : -j :-s

“Dan suara wanita menurut pendapat yang paling shahih (benar) tidak termasuk aurat

tetapi haram mendengarkannya dengan seksama bila dikhawatirkan terjadi fitnah".

[Hasyiyah alBujairomi X/70].

S: 4 ul si : - eu-J- 2,5 - - 4, 5, -- si ( -s-ali : , -!> 4:

-3-al si (Aeu- a;- 9 J; ) a,

(Keterangan Tidak masuk bagian aurat adalah suara wanita) seperti halnya suara

Amrod (pemuda tampan tanpa jenggot) maka halal mendengarkannya selagi:
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16.11

1. Tidak menimbulkan fitnah

2.Tidak merasa nikmat dengan suara tsb,

Namun bila mengakibatkan dua hal diatas hukum mendengarkan suara wanita adalah

haram, (l'aanah at-Thoolibiin III/260). Wallaahu Alamu Bis Showaab.

0362. SEPUTAR RAHIM DAN KETURUNAN

Rahim perempuan

3 - S4. Sau -, 4 : -J:9 le J.: : - 4 J-4 : 4 J-> 54 t-A :

3 -Sési, eila & 5,- = - ul : 4-a, V. Jal-'As; cab : Ju J.J asu - J:

4 9 : sal - - -- - 9u, °4 -ae -, 3, ua :

Jeu: : : er & lal:* lele J-A : 33,3 - 4 - Pu-l : : é ès Jw

J J-4 : J-A es : --> -, * J: - 9 - 4 J; 94 e-ai

Ju -j-ji -SéJ-A : -a:: - Jwa) : 5,

Rahim adalah sepotong kulit yang berada didalam vagina perempuan yang air sperma

masuk kedalamnya kemudian rahim akan menyusut untuknya sehingga rahim tidak

bisa menerima air sperma yang lain. Oleh karenanya, berlakulah hukum Allah ta'ala

yang tidak akan menciptakan anak dari dua air sperma. ... kemudian aku melihat

dalam Al-Nuzhat yang nashnya, adapun bentuk rahim seorang perempuan adalah

bentuknya seperti kantong. Rahim itu terdiri dari urat dan otot dan ujung urat syarafnya

adalah pada otak. Rahim mempunyai mulut dan mem-punyai dua tanduk yang

menyerupai pisau belati yang dengan-nya rahim bisa menarik air sperma untuk

diterima. Sesungguh-nya Allah ta'ala telah menitipkan pada rahim dua kekuatan, yaitu

kekuatan untuk membuka yang dengan kekuatn itu rahim bisa melebar ketika datang

air sperma lelaki sehingga rahim akan mengambil sperma itu dan mencampurnya

dengan air sperma perempuan, dan kekuatan untuk menutup yang dengan kekuatan

itu rahim akan menutupnya sehingga tidak ada air sperma yang terjatuh atau keluar,

karena air sperma adalah berat secara tabiatnya dan mulut rahim adalah terbalik. Dan

Allah telah menitipkan pada air sperma lelaki kekuatan untuk berbuat atau bergerak

dan pada air sperma perempuan untuk dibuahi. Sehingga ketika terjadi percampuran

maka aier sperma lelaki akan menjadi seperti zat yang digunakan untuk membuat keju

bercampur dengan susu. (Bujaerami 'Ala Al-Khathib, juz 1 hal 339).

Yang pertama dibuat pada janin

ol - - - 3 -> - & :u4 J. --S : *J: -) & J< J: --

3-4 - & -SJ - 4 J: v J. J. :u4 Aa! -ld Geu - J<: v J:
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Jw &, & : A - 9 Ju: - - - - - 32° -ae - S; -sla

: “SJe 3- 54-b - al° 3 4 J: ul: : , , -es-J ;u-š9Assau- le

Jé Lu 3>SAJ , -is : 54 kale : - usus iala S3 J- ala ut, uju ssu- &

:u ue a ve, & le 3. * 3> 3 -, saue ol u: -)'J: :-t -S-J gua

J-,- J :-J Juš J;-a- Ju Ju-) axel Juli --> , gu osua -- 3 Jw 4,4 ×a

52u, & : - al 4 sual Juš J-a- -a

Ada perbedaan pendapat mengenai perkara pertama yang dibentuk dari janin. Ada

yang mengatakan yang pertama di-bentuk adalah jantungnya, karena jantung adalah

sebagai materi dasarnya. Ada yang mengatakan otaknya, karena otak adalah tempat

atau pusat dari semua indera. Dari kedua pendapat itu bisa dikumpulkan bahwa

perkara pertama yang dibentuk bagian dalam adalah jantung dan bagian luarnya

adalah otak. Ada yang mengatakan bahwa yang pertama kali dibentuk adalah

pusarnya dan ada yang mengatakan hatinya yang pertama, karena pertumbuhan yang

dimaksud pertama kali adalah darinya. Sebagian ulama merajihkannya.

Dalam penciptaan janin dengan urutan yang men-kagumkan seperti itu dan

perpindahannya dari satu fase kefase lainnya beserta mampunya Allah ta'ala untuk

menciptakannya secara sempurna seperti makhluk-makhluk yang lain hanya sekejap

mata terdapat beberapa faidah, pertama, Seandainya Dia menciptakannya seketika

sempurna maka itu akan membuat berat atau sengsara sang ibu karena dia belum

terbiasa dengannya. Dan terkadang dia tidak kuat untuk memikulnya. Sehingga

pertama kali diciptakan berupa air sperma supaya dia bisa membiasakannya untuk

beberapa saat lalu menjadi se-gumpal darah untuk beberapa saat dan seterusnya

sampai dia melahirkan. Oleh karenanya, Al- Khathabi berkata, "Hikmah mengakhirkan

masing-masing fase selama empat puluh hari adalah supaya rahim bisa terbiasa,

karena seandainya janin diciptakan seketika sempurna maka akan memberatkan sang

ibu, dan terkadang dia menyangkanya sebagai penyakit."

Kedua, memperlihatkan kekuasaan Allah ta'ala dan meng-ajarkannya Dia kepada

hamba-hamba-Nya untuk berhati-hati dalam semua urusan mereka.

Ketiga, memberi tahu manusia bahwa tercapainya kesempurnaan yang sempurna

adalah dengan sedikit demi sedikit, seperti halnya tercapainya kesempurnaan yang

dzahir. Telah selesai Syabarkhiti dengan diberitambahan. (Bujaerami, juz 1 hal 352).

Ingin anak laki-laki

(A - - 4 A 4, u: 9' 28 ° 9' - 3 - 4 - 4 J- 3° 33’ - - Gue

4: 4 : 4-e - - : “" -, -, 4 - J: J- J +a.

5,- 9 J: u: - e4- 3-as - , Asse, a -,- Jw 4 :u 9 A
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•P;r 35U j>ă) Jú -: e,-) lél-) -Ju J 9 -,53 J-J lél-, -Ju Ju Ju: J 3 -aa3z- 151

.al :-a: -), Jl.Di

Aku telah melihat dengan tulisannya Al Azraq dari Rasulullah Saw, “Barang siapa

menginginkan isterinya melahir-kan anak laki-laki, maka taruhlah tangannya diperut

isterinya dimasa awal kehamilannya dan berdo'alah, “Bismillahirrahmaa-nirrahim, ya

Allah sesungguhnya aku memberi nama apa yang ada didalam perutnya (isteri)

dengan nama Muhammad, maka jadikanlah dia laki-laki untukku," maka dia akan

mendapatkan anak laki-laki, insya Allah." mujarrab. Dan aku telah mencoba-nya

berkali-kali tidak hanya sekali dan ternyata benar al-hamdulillah. Dikatakan,

sesungguhnya perempuan ketika disetubuhi dalam keadaan dia berdiri, maka jika dia

mengangkat kaki kanannya maka dia akan dianugerahi anak laki-laki, dan jika dia

mengangkat kaki kirinya maka dia akan dianugerahi anak perempuan. Al Fakhru Al

Razi berkata, "Aku telah men-Cobanya sebanyak tiga kali dan ternyata

benar." (Bujaerami, juz 1 hal 352).

Mempermudah melahirkan

(4: u4 sas - A : Ja. 49 & : - - su -& J-M - Gue

:-J - Jl 21 -J" (JLi La u; 3) 13 J;-3.J (es.l. - J S y; 2) uar su

(44: le J, su-il --- su- - 3 88 sl-}" (e-3-0 - 3 su: ; v JLAM : ; ;

- ;z-*

Ketika kandungan akan dikeluarkan atau melahirkan, maka ditulis pada wadah yang

masih baru,

3) (es-- , A : ,, ) •u-sul 4: u4 saa - Jar Ga. 49 & : -

J-3-0 - 3 sui 3 v JLâl j: ;) );-J - J (JMA) l° u;)

Kemudian tulisan itu diguyur dengan air dan airnya diminum oleh orang yang nifas

(yang akan melahirkan) atau dipercikkan kemukanya, (maka dia akan mudah

melahirkan), mujarrab. (Bujaerami, juz 1 hal 352).

16.12 0381. WANITA : SUARA, ADZAN DAN CARA MENGINGATKAN

|MAM

PERTANYAAN :

Amel DCnee DCtoo

Mengapa cewek tidak boleh adzan ? apa benar suara cewek itu aurat ? Bagaimana

cara makmum perempuan mengingatkn imam jika imam lupa "sesuatu" dalam
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sholatnya ?

JAWABAN :

Sulis Saja Imuet

Suara wanita dihadapan laki-laki ajnabi ada dua pendapat. Pertama, bukan aurat, dan

itu adalah pendapat yang kuat. Oleh karena itu, boleh mengeraskan suara di hadapan

ajnabi (laki2 bukan mahromnya) dengan syarat aman dari fitnah, kecuali beradzan,

maka diharamkan bagi wanita sebab bagi yang mendengar adzan disunnahkan

memandang muadzin (orang yang beradzan) maka hal ini memastikan tidak aman

dari "fitnah". Kedua, Suara Wanita adalah aurat. Oleh karena itu, diharamkan

mengangkat suara dihadapan ajnabi tanpa terpaksa (daruarat) secara mutlak (adanya

fitnah atau aman dari fitnah). Fitnah yang dimaksud yaitu sekiranya dapat mengajak

laki-laki ajnabi (pendengar) ke perbuatan maksiat seperti dapat menimbulkan

keinginan untuk memegang wanita itu atau berduaan dengannya.

302 2 / 3 :)-grjual Guel)

(SB 4 ul: : *J- eu-J- >,' - - 4 5, J -3 e si (-3-ali sal & -J; 4:

3's si Aeu- a;- 4 si :4 J 3 : 4 : Jl Sl 43°3 - -a’ si (Aeu- a;- 9° :4:) a,

-ue 4 su-Sie,- GS -S : - sis-es -- -3°3' ->al 9 JLA -

-: 4: 445 ->, 4-ū Ju u:3-2 ala J: -) - -a: 4: 9 - 5i, J -u , 313 usai ->>.

4: le gas & &ex - Jai Ji uel -se 5’ --> -u-l 23.

-->; ); ul° Ju Ju 3,3 - 4 (-9) Jer: * 3,3° 5i, es-e Ja Ju: - reuil Jus

Jer & Jas- u,: 9: - J &,& su-- -ae ex-e -la: :9-al :

su- ra- - - -> s, S-3,-9: 4-J : “S- -ah si aud Ju J-,

4,5 v ->-ali: 5, Je Aji Aeur Guel la: *) - -a- 3 Ju Jus • : --9 Ju-Ji:

100 2 / 3 :)-J-J :u-)

( : & : & G-4, 314 J%- & : :ue wil ( : : 368 - J 4:

->: 4 9ue, uss & sisi J- 9s;u uss A, su-9 e : Su-4 958

Sis :J- : - j: -- - - 3; 9: :u : : e : 8 sis

: ; ia : -;J. 4: :i: osé 4: u:* : a-, - , :
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- 3

4 2 3 x , : z - > 2 :

a, as a: 963 : r > 1-ša ; sas :: : Je; siks 3 ols & e-di

sa, Rae u: sasa sajis -sia 91,5 - 39 : : - 9Liu: -> s,

S; J- 9u: -> s,des : ,a- %a & 2,: sat, - Ai Jé saju :

9SS : de & uss- :: e : -is J-A & & J: 25 ° 559 -

3 : 1- Jl. 3 &Jl; seu- 9u: ->;-3 : aji &3 Ju-yu: 3 : 5;.J Je

3 l° 9's : :* 3- - : usia- susu : :e.

205 e /2 :) - :-J Je : , -! :u-)

3

•

e-& :ue 3: 0: S; -exa) &, & oës. Je; 3: & wi di lu. 4:
-

: , , : : - : - i, .i 2 . °. : • 1 s. 9 x - 9 > : >2 > ...i 2 : : 2 o. 3 2 . °. • 1 s. 9 x t - 2 :

össis a;- S3 : : , : &us- Jeju : sual SS : : 4 J: &: 4 :S
<

13

As a e-u :S : Si s: stal : ;is sixi 3 :: : &u-4-

%

*

e- 39 : :es - saju: -> s, w, las a: 96 : : : 4 :

*->s, AA - Asers,: - - -as,-sa:

* - - - 2**** -e-A:-

$ues . J2 :lau J- - 3:59: : a-, - S& : :u :- :: , : 9u:

es & : - 9: 4 - Giges Jeju : : Si: :e:: e :

: >> uk 958u :- &: - - - Ju 94 sila - 9sel saju

Ju S : Si J;-S Jsi sijj- ( : : Ju: Si; ; ; ) - 3,5 : 9s Jeju :us

J : :u-l .

186 e / 20 :) - :\e-J : - Jl :u-J Ag)

-

( & : ; 4 - 14:: Sieu. Si: ; au Sie& ( - : :es 3 : 4:

( : ) &# si: di 3i 3: ; 4: :u) & &s u, si ( ; ; 4: ) :u Jae ( ;-3 : 4: :

-uil & : : --5 - &: ( , -! : :4; 4: (: s:

Aan Farhan

Salah 1 perbedaan antara laki2 dan wanita dalam shalat ialah,bila laki2 untk

mengingatkan imam bertasbih,tp bg wanita dngn cara shofaqot yakni menepuk

tangan.kaifiyat nxa memukulkan tangan kanan keatas dohir tangan kiri.apabila dia

bertepuk dngn cara batin tangan kanan dan batin tangan kiri dngn niat gagampangan

atw bermain2 maka bathal shalatnya

Sulis Saja Imuet
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Cara mengingatkan Imam laki-laki dengan menepuk tangan bagian luar.
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17

17.1

JANAZAH

Bab ini berisi dokumen tanya jawab dan diskusi tentang hal-hal yang berkaitan dengan

pengurusan jenazah / mayat.

0017. Otopsi Untuk Mengungkap Penyebab Kematian

PERTANYAAN :

Vidhie AdeZemuwa Sayank

Bagaimana para ustadz yangg mulia tentang hukum outopsi untuk mengetahui

kebenaran kasus kematian ...?

JAWABAN :

Edy Humaidi

"Apabila berbenturan antara dua kemaslahatan maka dilakukan yang paling banyak

kemaslahatnya, apabila berbenturan dua mafsadah maka lakukan yang paling ringan

mafsadahnya" Qowa'id alfiqhiah syeh as sa'dihal 45-48.

Moes Poetra Biroe

Jika yg dibedah buat praktek adalah mayat islam jelas haram. . .

Albaijuri darul fikr:115/dalam:77.

Mbah Jenggot

A.Otopsi diperbolehkan, sebatas ada sebab-sebab yang membolehkan dilakukan

otopsi pada mayit.

Sebab-sebab tersebut adalah :

1. Ada kecurigaan dalam kasus pembunuhan.

2. Bertujuan untuk mendapat kesimpulan yang valid terkait dengan pidana

pembunuhan.

3. Bertujuan untuk kepentingan bukti hukum diperadilan, ketika bukti yang lain lemah.

4. Mendapat persetujuan ahli waris.

5. Otopsi dilakukan dokter yang ahli/professional.

6. Mendapat izin dari qadhi syar’i.

7. Mayit sudah nyata-nyata telah mati.
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B.Membedah jenazah untuk kepentingan studi hukumnya adalah haram kecuali bagi

jenazah kafir atau murtad.

C. Sampai terpenuhinya kepentingan-kepentingan di atas (sebab-sebab pada jawaban

sub a) atau tidak sampai terjadi taghayyur pada mayit.

Referensi:

1. ,SJ y)> 522-521 : J2 Juli s:J J-9-} Aää)

ga 3 :u:Jé :-J y- uss & Ju :L-} -J Ga Gas A.J: :L-} -J ga 3 :u:J 5-l:

ga 3 uai SuJ 5-is - - -a, J: - 34 : 4 & 3l : Ju * Ju-J -J

yial si Ale ->>J Ae×: Ju-J SejM -ua yu ; ,: Jus 3 : si Al Su : J: 3lal 31 -J

.ue: 3: :-J sb50 ola Jesus J° 33 ua 3: 9. Col, Qu,- -ai Aala 3 wi

J3 - Jeju -- Je àu-l -ub ses) - 4,- si : 2,: -- -ai -- si:-al

•la N - as-S J-l -s: le JJ J-9 Ju-J , J;-9 e-le -: 3 :ur 2,:

3 -- -- - -- 9:- - -- - ulus rii a;-- - -4 S: e):

Dua: :u-l Gi- sua-S -ues &,- -- - - - - Ju-J: le Su --!

52uel: *S: 4;- - - 405 - S3 -Ji Qu-} -- : -- si ,,,al , Je

Ju-) suasi Jae Ji 3: ws 3>s-aiJ &w :- ses'N 2,- u: Aleu-Ju Ju-J Ju-J

*sis - 9 J-asi - & 4 Jsi-l es. Jual 4 - -ali st 3 --> -lais -S

\e, A3la. s.ae - Ju-) Su-J J3 -al

2. 96 J2 -J Ai:\s.

e-3 S siu J. A.J as- J: -- u-. S siu as 34;" --> s,-J GS - S:

J-u ssu 94 °0', J: & rele ->< \, : J --> - S, Ged el-s. S: ;-9u

•-é- JSS jä- 31 - J -e-A.

3. 259-258 2 JUJu. g:

3°.U :* 5°3' - &,- :M & G-U &!,-) Je)w Ju-J ola : 3: .

3 -ue: , -! J. J.W 49 - S3 59.al J: Jè ë s" (45 -- J- J-4 - : - ; ) J:

4- - 4-2 - 9 :)-J sa: :- J 3 al s 3 u* -, J: ua, 59.al - 4:

J: :-J le - Al° 59.a/ LS 49.2 -a: ;as J-J -Jé 4: 4:u QS Al° 59.a/ 3-23 ”
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59-alu 3)>u-Jis J-a) -se 4-es ula 3- a-U J- - -3-9 J--Ju A---! Ara "J-J -Jé

J u5 gala.J 3,54-La J. J. J. Ja: 53 u 3>e -- 39.a/ A-La J S - 13 J- 2-a: Ale

& J9-x.J &, & Ju ( --J y-é S) J; ) le J. Al Aeu-J yuasis JS3.J 4u-9 --J :-G

J°3-, al 9,:.

5.522 - 3 : :9-9 Asal

3)>ral ). Je }uas'): -uu-J :-j3 suae'N -AU-3 &, J 3,-- J- 3-5 e-e Ja: Ju-J5 Jes

Aeu-Ju Ju-J Jur sel; 4: sl;- - - 405-4-S -Ji Qu-9 -- : ->J :

3>3.aiJ :u :-j & su:'} >,- u83-3.

6.47-46 - 2 : J51,4 Ass

:S es, 2 : 4 Ju - 5:J Las

- - - 4u-J 9: J'

- asa-M -w: : - : Ju:J.J.J : : - J & -,-) --S: - 9: &

- rau : :S-J Je s: S :-2 &u-Ji J2 Jss Qu :u :-al au:

- as- J uju -)',' - 9: &

- av - a-, -- 9: -

- Jer:J Jeul J3

- e- - - - - - --S -- 2, -3 e :u

7.92 e :-,-J :

):S : -b>|J- - ->J: :S : - - - - 3i-l AM - 45 -- (s Ju

>: & -* 3>al - S3 & -sll & J-*-9 - as -- , , 's Gui

>l-} -> - al A&M -a: 9b ula :b>} - 45 - 5 syal Jés u, J9-II suji.

Je -aa: -) : - GS 4° 59-al: 4- - - 3 : -) sa: & e-eu Jés

-ue - : , , ,é* v J-> -3-> -la: 43 :-) : Al J-JE Al° 59-alu 3,2u-Ji: -u-l J

Al -J , u ,a -- Je e-3l
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17.2 0048. Kenapa Janazah Harus Dimandikan Sebelum Dishalati

PERTANYAAN :

Se Sajend

Ndere' tanglet bwt para masyayikh2 yg ada dsni,,,

- m0h0n penjelasanya tentang alasan KNP si mayit harus d sucikan dulu sblum d

sholati,,

- ato mungkin ada qoul yg memb0lehkan sholat ketika si mayit belum disucikan,, ma'af

ne maksudnya bukan d krnakan ada udzur,, seperti mati syahid, kebakaran, ato

tertimpa bangunan,, dll

- apakah karna ksucian si mayit,, yg menyebabkan sambung gak nya suatu amalan,,?

M0nggo,, qlo tenggo pencerahanipun,, ampun supe rujuk_an kitabenggeh,,,

JAWABAN :

Masaji Antoro

Semua ulama Madzhab arba’ah (Hanafi, Maliki, hambali dan syafi’i) sepakat bahwa

memandikan mayat hukumnya Fardhu Kifaayah, hanya saja memang ada di

kalangan sebagian dari Madzhab Maliki yang menghukuminya sunah namun yang

pendapat yang mashur dikalangan Madzhab tersebut hukumnya juga Fardhu Kifaayah

Untuk menjawab pertanyaan di atas mohon koreksinya,,,,

1. Karena demikianlah yang MANQUUL (di nuqil) dari Nabi Muhammad SAW

sehingga bila janazah tidak memungkinkan di mandikanpun semisal adanya janazah

dalam kubangan yang sulit di keluarkanuntuk dimandikan maka mayit juga tidak boleh

di sholati, misalkan ada air tapi cuma sedikit yang pilihannya hanya cukup untuk di

pakai wudhunya orang yang hendak mensholati mayat atau memandikan mayat, maka

yang di utamakan airnya untuk memandikan mayatnya, berbeda saat memang tidak di

jumpai air atau debu untuk mensucikan mayat, maka mayat boleh di sholati meski

tanpa di mandikan terlebih dahulu

2. Ada memang pendapat yang memperbolehkan sholat janazah boleh dikerjakan

tanpa dimandikan terlebih dahulu yaitu pendapat Ibnu Jariir (dari kalangan Syafi'iyyah)

namun pendapat ini ditentang oleh kesepakatan para ulama lintas madzhab.

3. Pertanyaan yang ke tiga ana masih belum faham, tapi bila yang di maksud masih

berhubungan dengan masalah memandikan ana kira sudah terjawab, Alasan kenapa

harus di mandikan :

a. Yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAWb. Sholat untuk janazah syaratnya
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seperti halnya Sholat seseorang untuk dirinya sendiri ( sebagaimana seseorang yang

tidak di perkenankan sholat sebelum bersuci, janazahpun demikian tidak

diperkenankan di sholati sebelum dia disucikan/di mandikan)

c. Memberi kesempatan ibadah pada kita

d. Membersihkan mayat......(maaf kalau salah penafsiran pertanyaan....)

4,4 Ge uj-e 3 ul: Al-> -- suJu Ju-> -ae - 3 Aji J.J. AJ ula: -) J-a) & 23-ai.J.:

**ua. S Aji & 4-5 -- sulu

"Tujuan di wajibkannya memandikan mayat Adalah memberikan kesempatan

beribadah pada kita dengan dalih bila seseorang meninggal padahal usai mandi

dengan air wajib memandikannya bila tidak ada air wajib mentayammuminya padahal

karena habis mandi mestinya tidak ada manfaat kebersihan padanya".

Nihaayah Azzain I/149

* - - 4 - - 3 Jsa- & - : - - - - - - - -->

-ju sb>,'N 9 A - 4:S J- ale 59.al : * J-a: , ,ses -,-l Azi: , - & J8.

lqnaa I/202

( - si (2,4 e-5) 3 4 :u w- -3la u, es, -J Je 59-a' -al : ( 4 k:

- 5 - Jl° 4.le .e -; S; su -: - ; 4le J.a. “J 9,4 -,-l lai: , - , : 06 ia l°

-J - ale -ael : -0

Nihayah azzain I/159

6 *. . 2 - 9 4 - 2 : -i *. '. : 4 - , 21 1 : 4 - - 3. - - 3 ' . . . -t. > 2 >>i s: 2 ° :42

& 4° 313 : 3:1; :0 39° : 53 54 9: :ai :Jé : : J3°3 gu u5 - J : :

gaji: : 3: 44S :u:

Tuhfah al habib XI/128

(39-a: -J Je 59.al J's si.(Je) - 9 Jsi.J 4'N ul°3.2, Jeé -u (2,4, a.l: ;4:

&u-90 Jyu- Aju >) 3, 4, 58 3-a- Ji-Jé : 9: J3°3.4-ū.

Hasyiyah Taanah Atthoolibiin II/142

e-4; ) J: wa- J Sui Jue, e:9-e J-a: : ?-4 - Je Lu5 $u-Ji Je (89-a’ 4-a! 2:

- - - - - - - - 4 - - 3 Jsi-l & - - (4->
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17.3 0078. Haruskah Mayat Di-wudhu-kan Ulang Saat Disentuh

PERTANYAAN :

Dewi Vie

Assalamu alaikum... ketika kakeku meninggal, setelah dimandikan & di wudhu kan,

ada seorang tokoh melarang nenek saya menyentuh kakek saya, katanya mayyit

sudah di wudhu`ibgmn sich pandangan fiqih menyikapi ini? mhn penjlsnx kwn" yg ada

di piss.trims

JAWABAN :

>> Nur Hasyim S. Anam

Yang batal yang hidup kalau wudhunya yang mati tidak batal, baca Kitab Tausyeh, hal.

22.

>> Mbah Jenggot

SEANDAINYA DIJIMA pun, mayat tersebut ndak perlu dimandikan lagi. Yang harus

mandi atau batal wudhunya adalah yang menyentuh/ menyetubuhinya. Dasar dalilnya:

“Kasyifatus Saja" halaman 22.

>> Masaji Antoro

Wa'alaikumsalam. Yang batal wudhunya non mahrom yang memegang mayatnya

sedang wudhunya si mayat tidak menjadi BATAL.

(-J - Ja: ) < u, si a: -- 9s eb : 9: ) (sis : - 395) 4-b (;

No 4. Hal yang dapat membatalkan wudhu adalah pertemuan dua kulit wanita dan

wanita meskipun tanpa disertai syahwat dan meskipun salah satu dari keduanya

dipaksa atau sudah meninggal, hanya saja Wudhunya orang yang telah meninggal

tidak menjadi batal. [Hamisy I'anah at-Thoolibiin /64].

5i, J 3i tu: 3i ura- 3i u-3-4 J-J •: 3i •Ju- 3i ual,51 3i 33&- •: Ji J: e.US J- d,: S3

-J s3-23 Ja: S GS .u ua- si 4:) 3i 6,- 3i •9,: 3i J-z-s: 3,35 si • sua: j5:

Dan tidak ada perbedaan dalam batalnya wudhu akibat persentuhan kulit antara

wanita dan pria tersebut antara disertai syahwat atau tidak, terpaksa atau lupa, atau

keberadaan lelakinya terpotong, terkebiri atau impoten kemaluannya, atau keberadaan

Wnitanya Sudah tua renta yang buruk rupanya atau Wanita penganut agama majusi

atau lainnya, wanita merdeka atau budak, atau salah seorang dari keduanya sudah

meninggal hanya saja wudhunya orang yang telah meninggal tidak menjadi batal.

[lqnaa I/56]. Wallaahu a'lamu bis showaab.
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17.4

http://www.facebook.com/groups/piSS.ktb|416075051748642|

0090. Menabur Bunga Saat Mengiring Jenazah

PERTANYAAN :

Santrie Mbalelo RatauNgaji

Assalamu'alaikum kagem poro anggota PISS - KTB. Di sebagian tempat ada tradisi

menaburkan bunga pada saat mengiring jenazah...(perjalanan ke maqom) bagaimana

hukumnya ??? monggo dipun bahas_

JAWABAN :

Yupiter Jet

Menabur bunga di tengah iring-iringan jenazah bisa masuk kategori tabdzir dan

harom, bila materi (bunga) yg digunakan hasil dari membeli atau bukan membeli tetapi

bisa diambil manfaat untuk hal lain. (ibarot ditangguhkan). Bila materi yg digunakan

adalah sesuatu yg tidak ada manfaatnya tetapi dikaitkan dengan tujuan yg tidak

dibenarkan syara’(tafa-ul qobih), maka masih dihukumi haram. Toleransi dalam hal itu

barangkali bisa didapat ketika materi yg digunakan adalah susuatu yg tidak

mengakibatkan tabdzir dan tidak ada tujuan salah secara syar’i, dan tolransi ini

bahkan bisa lebih kuat bila ada unsur daful alsinati aljuhhal (menghindari gunjingan).

Mudah-mudahan ibarot ini nyambung...

:u-J Aä-j

{xi - as -- J: : , : J;u: * eu-l Ares -- {}u seul: ;u-l aau :

J-4 -ue - , , 24:3: Au u54 ru 9 AJ :u-J w.ue 23°3' -

Alfatawa alkubro

si: : e: - 3 S : - S &: aji & J: : : eq: : :

dus -1:4 -& Si : A-- 2-> - -is & : J* - : :u,

-4 - 9 - 9;- des : seses - :- 9 - : 4 - A & :

- - -er-sa: , --- , , : - - -- -

*& PA: ; ; : -- Jaise- aseel -& & : :

Su: , : - - - - 2: :eu - A: - 9 & :
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-;au le J.: 4-4 -ud : Jiu-sus : -; : ge -

Hasyiyatul jama

(s wi Ju evel u: & (4 : ; 3:4-s) - -& (: 3: ) 4 j: Si ( :

: S. &es : S;: 9s 2,5 :u::u 3: A-

Sedikit materi yg berhubungan...

:u-J Aä-5

{e J-s a > -:*-*&- - :0 xil le sva- 54, &es - { :

83-9 Ju-J : , c. 4:e v & Jr: Su- ; c. 10: J ul -u):

Mbah Jenggot

Nambah gih..mugo2 juga nyambung, hukume Makruh,bahkan bisa haram jika menyia

nyiakan harta dan dan berkeyakina jk tidak dilakukan menimbulkan efek negatif, krn

tabirnya terlau banyak mf saya tidak akan menuliskan,silahkan liat di1|'anah juz II

hal 369.(2).Mughni MuhtajJuz III hal 249 (3)Qodla Al adab Hal 441 (3) Jamal Juz II

Hal 200. (4) Bugyah Hal 93.(5) Mau'idhotul Mu'minin Juz hal 185.(6)Ghoyah At

Talkhis Juz || Hal 206.

17.5 0097. Membawa Janazah Ke Kuburan Memakai Kendaraan

PERTANYAAN :

Déândrá Shälshāby

Salam. Nyuwun sewu..masalah nganterjenazah. Kl douluu..org meninggal nganter ke

kubuqan pakai keranda dan dipikul oleh handai tolan. Skg kerandanya pakai mobil.

Apa ada tow hukum atau atvran Syar i tentang pengantaran jenazah tsb ke kuburan

dlm Islam.? Makasih..jawban ipun.wassalam

JAWABAN :

Mbah Jenggot

Boleh tapi kurang afdol. Ket Kitab Mauhibah Bab Janaiz

Masaji Antoro

Yupss,,, SEPAKAT. Mengangkut janazah ke kuburan dengan menggunakan

kendaraan hukumnya boleh, hanya saja tidak mendapatkan keutamaan seperti
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17.6

mengangkutnya diantara kedua bilah kayu yang telah di tetapkan keutamaannya oleh

para Ulama

$u-l J- 9 J-a: ) .......ua-l Je va: -)' Q! 3: 9 J-asi &23-M... : J-J; )

& 3-l: we - J5&a Ju: * Ju ( - ) : -5 -JJ- 3° e-J j-e ue

3 - Bj-e Jé -> 4: 490 j-e 9. Aslee. Aiu-Ji :J le 3:u :94: 4:u e :ui.J

4-u-J -> yusi Asi 3 -

“Membawa janazah dengan kedua batang gala itu lebih baik ketimbang dengan

menggunakan empat batang gala bila ingin meringkasnya....... Dan yang lebih baik

hendaknya pembawa janazah itu lima orang, jika memang tidak mampu, tujuh orang,

jika masih tidak mampu sembilan dan hitungan ganjil seterusnya dengan menimbang

kebutuhan". [Minhaj Alqowiim ||437 ].

0149. Mayat Remuk / Hancur dan Korban Mutilasi Wajibkah

Dimandikan ??

PERTANYAAN :

Nur Hafizah

Assalamu'alaikum. orang yang meninggal karena kecelakaan /tabrakan dan jasadnya

remuk..apakah mayat tersebut masih tetap wajib dimandikan ? Mayat yang terbakar

dagingnya dah berantakan hancur misah2 kalo cuman disiram aja boleh ga ? Di

tayamumi gimana caranya? Dah hancurrr daging misahh...

JAWABAN :

Masaji Antoro

Waalaikumsalam Wr Wb. Kewajiban kita masih tetap sama dengan janazah lainnya,

mengkafani, mensholati dan menguburkannya hanya dalam masalah memandikan

diganti dengan tayammum...

(&al; 4: 4- suai 45): ex-J -j. ...(s-: ): 2, 3, (:

s: - ; 96 yuu 3, 3 u: * 44 sisi (d. 4; ) (: le .

Dan wajib menurut secara fardlu kifayah pada mayat yang muslim selain orang yang

mati dalam keadaan ihram dan mati syahid (dalam pertempuran membela agama)

empat perkara, yaitu: memandikannya, mengkafaninya, melakukan shalat atasnya dan

menguburnya. Ucapan pengarang: memandikannya, artinya atau penggantinya, yaitu

tayammum, sebagaimana andaikata mayat yang terbakar oleh api dan andaikata

dimandikan maka dagingnya terlepas dari tubuhnya. [Al Bajuri 1/242-243].
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- J-4 Ja: : - ; 3,- : - ) -- 9é:

“Apabila janazah dalam keadaan rusak karena terbakar atau lainnya yang andai di

mandikan kulitnya akan terkelupas maka janazah tersebut ditayammumi sebagai

pengganti dari mandi karena sulitnya melaksanakan pemandian" | ASna alMathoolib

I/305].

Dalam kasus mutilasi apakah potongan tubuh yang ditemukan di kemudian hari, wajib

dimandikan & dikubur jadi satu dengan potongan tubuh yang lainya ? Wajib kang, tapi

nggak usah menggali potongan yang telah dikubur......

: 96.9u : -- dé:: - - - - - - - - - 4 : :

s-ji: , - , : ; ; ;:

t2 : - : 4: : - :: eus Ju- : :i : 1- :. Ai-: :-: -i . . . .: 1- 1. di:

J3 - 3 J-a:J : : -u.3 ju-J 3i :3 Ju-& Juasi 3: si ( - : 4-3 33) : 43°

al. Gas: 63 - : le - Se s; 4: 4-5 s. 4: -: .

Bila di ketemukan bagian dari janazah orang muslim maka wajib di sholati setelah

terlebih dahulu dimandikan dan dibungkus dengan kain, dan juga dikuburkan

selayaknya janazah yang hadir, meskipun bagian tersebut hanyalah kuku atau rambut

hanya saja bila hanya sehelai rambut tidak perlu disholati.

(Perkataan pengarang “Bila di ketemukan bagian dari janazah orang muslim") dengan

syarat bila diketahui pasti anggota tersebut milik mayit saat ia sudah mati/saat

matinya, atau saat hidupnya kemudian mati setelahnya, berbeda dengan bagian tubuh

yang terpisah dari orang hidup namun ia tidak mati setelah anggautanya terpisah dan

baru diketemukan saat ia mati maka tidak wajib disholati". [Hasyiyah Bujairomi VI/98,

||455]. Wallaahu Alamu bis showaab.

17.7 0182. Membacakan Surat Yasin Dan Ar-Ra'du Pada Orang Yang

Sedang Sakarat Maut

PERTANYAAN :

Hermawan Dian Jaya Aringin

Assalamu'alikum mohon bimbingan nya kepada ustadz/ustadzah apakah hukmnya

membacakan ayat suci Al-qur'an, terhadap yg sedang sakaratul maut diawali dengan

sholat 2 rekaat karen pengharapan kepda Allah tuk dimudah kan dalam sakratul maut

nya ?, Wassalamu'alaikum.

JAWABAN :
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Masaji Antoro

Waalaikumsalam Wr Wb. Masalah membacakan Ayat Quran (surat Yaasin dan

Arra'du) pada orang yang SAKARATALMAUT memang ada anjurannya:

J- ) - - Li Ji- )

ua ( -e,") :- aul Jaa -->

Dan disunahkan membacakan surat Yaasin pada orang yang sakit keras (sakarat

almaut) sebagian para taabi'in juga mensunahkan dibacakan surat arra'du.

[Roudhotutthoolibiin II/97].

uu, aud as -- uu, e, J->i uu, ev Sl - ue Li Je, :ul : ei -ueu, As.

eu : 4 -- le - 3° 4 : --!> 4.uil Jis- Ji sist, -S-J Ja's s>,',-J Je

J13-SM.

(-2, 3, 4 J: 4: 45 & Aur J: si-e, o.ue Li Ji - si (-e,: 43°3.

Dalam seperempat bahasan milik Abi Bakar assyafi'i dijelaskan : “Tidak seorang yang

sakit (keras) dibacakan surat yaasin kecuali bila meninggalnya dalam keadaan lega,

saat memasuki kuburnya juga lega, saat digiring dihari qiyaamat juga lega". Imam

AlJarbardy berkata “Hikmah membacakan Yasin adalah sesungguhnya keadaan hari

Qiyamat dan kebangkitan disebut dalam surat tersebut, maka saat dibacakan dapat

memperbaharui ingatannya kembali tentangnya". Disunahkan juga membacakan surat

arra'du berdasarkan riwayat jabir bin Zaid "sesungguhnya surat arra'du dapat

memudahkan keluarnya ruh".

ue 4 J3A S1 - 9-ue L: - 9. V :3)3.

4 - J S- - - -aa: ul° 9' -e, :- ua o.ue Li Ji - - -a-l 31 - -->

Aiul -l: 4.a.:) •sai.

Dalam sebuah riwayat dijelaskan “Tidak seorang yang (hendak) meninggal saat

dibacakan yaasin kecuali Allah memudahkannya". Disunahkan juga saat menjemput

kematian dibacakan surat arra'du karena yang demikian dapat meringankannya dari

sakarat almaut, mempermudah tercabutnya ruh, dan meringankan keadaannya.

[Hasyiyah iaanah at-thoolibiin II/107,164].

---> al; c. Jé - - 4 - - - - - -- sa, eu si (J- - A 9: ) 4:

Li. La, v -, -- -es : - Ja', -5 ° : - 9ula : - :ur : -
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3 le J uú, : J->l uu, ev S! - ale

3 & 4 - - SE ul 4 : 9 - al, di 2, 1, 2, ak Je- 4% - 42, 34; -

A * -e, si &- -al - a.l: Jé weis, le Je,w

&e, - , Sl: - ) - , -!: xil : ); o.ue Jé 0° ra-J Ju- sel, Ju: Ji :

3 J.

Hasyiyah al-Bujairomi ||449

Wallaahu Alamu Bis ShOWaab...

17.8 0206. Hukum Mengambil Bunga yang berserakan di atas kuburan /

pusara

PERTANYAAN :

Wandi Aljahil Alfaqir

Bolehkah mengambil bunga yg ada (di tanamannya atau terserak) di makam makam

umum atau makam ulama atau wali ? syukron jiddan.

JAWABAN :

Masaji Antoro

Tidak boleh dan haram mengambil bunga di atas pusara tersebut (Apabila hanya

sedikit tidak diperkenankan, namun bila banyak terserak di atas pusara itu syaikh ibn

Qosim membolehkan -- penyunting)

- - 4 - - - - - -s: & A - - - - - - - - - -->

( si ula ul: : Aji AU -e, Qu-, - , s!, asli 54,2J si ( - : - a;- 4:

•,: &Ju Je

•i : - 9 J-ae Su : ul: : - J : le & 4- Su : le : Aé ès

•4-l 4 : ,: 9: 1: A - - 3'- 34-i SuJ 3: 9 -> si -es-59. 9:...

( -& * -:- as - si ( -J a- -: , 43°3....

“Diharamkan mengambil sesuatu dari keduanya selagi belum mongering karena dapat

menghilangkan bagian dan hak janazah yang dianjurkan oleh nabi Muhammad

shallalaahu alaihi Wasallam. (Keterangan “Diharamkan mengambil sesuatu") artinya
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tanaman hijau/bunga-bunga basah diatas pusara. Bila menilik Zhahirnya keterangan

diatas keharaman mengmbilnya mutlak baik bagi pemilik (penanam/penabur) nya atau

bagi orang lain. Dalam kitab an-Nihaayah keharaman mengambilnya saat ia belum

kering hanya berlaku pada orang yang tidak memiliki (menanam/menabur) nya.

Ibnu Qaasim merinci “Bila tanaman hijau/bunga-bunga basah diatas pusara tersebut

sedikit (sejimpit atau dua jimpit) bagi pemilik (penanam/penabur) nya haram

mengambilnya karena berhubungan dengan hak nya mayat tapi bila tanaman hijau/

bunga-bunga basah diatas pusara tersebut banyak maka boleh ia mengambilnya.

(Keterangan karena dapat menghilangkan bagian dan hak mayat) menghilangkan

manfaatnya yaitu meringankan siksaan mayat akibat bacaan tasbih tanaman/bunga

diatas pusara tersebut [|'aanah at-Thoolibiin II/120].

0227. Bangunan dan Kuburan

PERTANYAAN :

Cuth Zawheera Berlindung PadaNya

Assalamu'alaikum.Makam kakek nenek saya (dr Bunda) dibentuk spt ruangan diberi

atap,lantainya dikeramik,dipagar dgn tembok & jeruji besi.apakah dlm ajaran islam hal

tsb baik&benar atau suatu kesalahan ??? karena saya berpikir (hanya sekedar berpikir

tanpa dikaitkan dgn ajaran islam) bila semua makam dibegitukan mk bumi ini puluhan

tahun mendatang akan berubah mjd full makam.padahal tanah kuburan kan milik

umum, kasihan jk ada orang yg baru mati akan kesulitan memperoleh tanah kuburan

yg kosong krn kuburan tiap orang banyak yg dibangun dengan tembok permanen shg

membentuk spt kamar. Mohon penjelasannya sesuai ajaran dlm islam. Terimakasih.

JAWABAN :

Masaji Antoro

Wa'alaikumSalam.

(J- e- 3 - - 3 J- ->>5 -- % * se-J -al (Ale : ) :U si (4 su 8,53

>ue V : u- Ale : - ; , - -- : : -i su Je Qg & Qu: 3l sul al:J-s

* - 3-l - ula & us: ruas 8,- &; ; ; ) a ul-’s elei ->, 'e J J. Jai

* Je, S - e-l-J Je Grai

(sul : si (* 44 -al 43°.

Aale J-: Ji: J.:) Ja-az: Ji (U2) 4. J9-, Jé- : Juá se-l- 919) L 3°3.
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:- - -- Jé; 4le Ue: Ji; Ale -& Ji: sua, ale - Jl. 25.

s:u, a;-3 -Jual; sl-le-J: su:'N 33 - -aa: :-l: :-J Jes.

4, dl: )\;) su-S : ; A;u 3: :Jual ): wai gu-J )ues.

Memang makruh hukumnya membangun kuburan dengan dicungkup, dibuat kubah

dan semacamnya bila berada ditanah pribadi berdasarkan hadits nabi "Rosulullah

melarang membatu kapur dan membangun kuburan" (HR Muslim). Kecuali bila ada

kebutuhan karena kebiasaan digalinya kuburan disuatu tempat (baik oleh pencuri atau

binatang buas), kebanjiran dll. Sedang pemugaran kuburan ditanah pekuburan umum

haram hukumnya membangunnya.

Namun dalam kitab alBujairomi diterangkan "sebagian ulama mengecualikan juga

pembangunan kuburan milik para nabi, syuhada, orang-orang shalih dan sejenisnya.

Imam Barmawy menyatakan "Boleh membangun kuburan para shalihin meski dengan

membuat kubah untuk menghidupkan ziarah dan mengambil berkah pada mereka.

[|'aanah at-Thoolibiin II/136].

Cuth Zawheera Berlindung PadaNya >> Terimakasih banyak Ustadz Masaji Antoro

atas penjelasannya. lalu jika sudah terlanjur dibuat spt itu bagaimana?apa hrs

dibongkar? dan jika membangunnya di tanah makam milik pribadi/makam keluarga

(bukan tanah pemakaman umum) apa diperbolehkan ?

Masaji Antoro >> Ukhty Cuth Zawheera Berlindung PadaNya -

sul 0° 3 : 3- &es di Ju-S 4, S : - ; Ja 4-e J-ei -- "s u- Je, su - 's

e-4. S: 5-J- 3,- &- 3,- - ->>J u-J :

"Bila di ketemukan kuburan yang sudah dalam keadaan terpugar dipemakan umum

tidak diperkenankan merusaknya karena alasan pemugarannya kemungkinannya

termasuk yang diperbolehkan seperti karena adanya unsur kekhawatiran dicurinya

janazah/mayat, di bongkar binatang buas, kebanjiran dll". I Nihaayah az-Zain I/155].

17.10 0259. MENABUR BUNGA DI KUBURAN DAN MENANAM

TANAMAN

PERTANYAAN :

Adhe Khusna

Assalamu'alaikum. Jelang Bulan Puasa Ramadhan ini banyak peziarah ke makam

keluarga dan leluhurnya.Pertanyaannya... kalo bawa bunga untuk ditaburkan di
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kuburan itu bolehkah ?

JAWABAN :

Masaji Antoro

Wa'alaikumsalam.. Nabi Muhammad shallallaahu 'alaihi wa sallam menyarankan agar

di atas kuburan diletakkan pelepah kurma sebagaimana dalam sebuah hadits :

"Ingatlah, sesungguhnya dua mayat ini sedang disiksa tetapi bukan kerana melakukan

dosa besar. Seorang dari padanya disiksa kerana dahulu dia suka membuat fitnah dan

seorang lagi disiksa kerana tidak menghindari diri daripada percikan air kencing.

Kemudian baginda mengambil pelepah kurma yang masih basah lalu dibelahnya

menjadi dua. Setelah itu baginda menanam salah satunya pada kubur yang pertama

dan yang satu lagi pada kubur yang kedua sambil bersabda: Semoga pelepah ini

dapat meringankan seksanya selagi ia belum kering." (Riwayat Bukhari, no: 1378 dan

Muslim, no. 292)

Para Ulama mennggiyaskan/menganalogikan/menyamakan pelepah kurma dalam

hadits di atas dengan segala macam tumbuh-tumbuhan yang masih basah

sebagaimana yang di jelaskan oleh Syaikh Al-Khathib Asy-Syarbini dalam kitab

Mughni Al-Muhtai

Je & 4>| Al 3: S: -e, :J 9 °3-3 Ju-J 1.153 Al Je ra-S 4,-) 3-23 uai J-9

3) M-9 sa: *) - 9s su * Jb: - - S. , Je, -ue & -J xi)

9s & 9- - - - - - 4 - 4% u: - ) ( - ) - - - ) - 9

* - ul° -- se:ul Ges 2: b, si , ev & Jl G-8 - - 4 -lai Jes -

ual

“Disunnahkan menaruh pelepah kurma hijau (basah) di atas kuburan, begitu juga

tumbuh-tumbuhan yang berbau harum dan semacamnya yang masih basah dan tidak

boleh bagi orang lain mengambilnya dari atas kuburan sebelum masa keringnya

karena pemiliknya tidak akan berpaling darinya kecuali setelah kering sebab telah

hilangnya fungsi penaruhan benda-benda tersebut dimana selagi benda tersebut

masih basah maka akan terus memohonkan ampunan padanya

Dan hendaknya ditaruh batu, atau sepotong kayu atau yang semacamnya dekat

kepala kuburan mayat karena Nabi Muhammad SAW meletakkan sebuah batu besar

didekat kepala Utsman Bin madz'un seraya berkata : "Aku tandai dengan batu

kuburan Saudaraku agar aku kuburkan siapa saja yang meninggal dari

keluargaku" (HR. Abu Daud), menurut Imam Mawardy kesunahan meletakkan tanda

tersebut juga berlaku didekat kedua kaki mayat". [Mughni Almuhtaaj|/364].

Pernah dengar katanya yg lebih afdhol adalah menanam salah satu pohon karena
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akan selalu mengiringi do'a kita kpda ahli kubur... itu bagaimana ?? Selagi

diperkirakan akar pohon tersebut tidak mencapai pada mayat hukum menanamnya

makruh, namun bila sampai mencapai pada mayat maka diharamkan......

HUKUM MENANAM POHON DI KUBURAN

كراهة كره وإال ، حرم الميت إلى ...الشجر عروق أو النداوة وصول أدى فإن وسقيها القبر على الشجر غرس وأما

يحرم
يقال

وقد ،
شديدة

Sedangkan menanam pohon di atas kuburan dan menyiraminya adalah apabila akar

atau dahan pohon tersebut dapat mencapai pada mayat hukumnya haram sedang bila

tidak sampai pada mayat hukumnya makruh sekali, bahkan ada yang menghukuminya

juga haram. [ Bughyah Almustarsyidiin I/202].

17.11 0273. Penundaan penguburan jenazah

PERTANYAAN :

Latif Fathoni

Assalamu 'alaikum. diperintahkan agar proses pemakaman itu dilaksankan

secepatnya tapi ada juga terkadang yang masih menuggu keluarganya yang sedang

berada di suatu daerah semisal ia mengetahui menggalnya si mayit itu di waktu

malamnya dan pnguburan semestinya dilakukan di pagi harinya, Pertanyaannya :

apakah kelurga punya hak untuk menundakan proses pemakaman si mayyit tersebut?

JAWABAN :

Masaji Antoro

Wa'alaikumsalam warohmatullaahi wa barokaatuh. Menunda penguburan janazah bila

memang sudah jelas dan nyata akan kematiannya hukumnya menyalahi kesunahan

terlebih bila sampai terjadi perubahan akan janzah sendiri seperti menjadi berbau bisa

menjadi haram hukumnya berdasarkan hadits nabi... Hadis riwayat Abu Hurairah ra.:

Dari Nabi saw., beliau bersabda: Percepatlah pengurusan jenazah! Karena, jika

jenazah itu baik, maka sudah sepantasnya kalian mempercepatnya menuju kebaikan.

Dan kalau tidak demikian (tidak baik), maka adalah keburukan yang kalian letakkan

dari leher-leher kalian (melepaskan dari tanggungan kalian). (Shahih Muslim

No.1568).

Namun bila penundaan tersebut dengan alasan masih menunggu keluarganya mayat

hukumnya boleh meskipun tidak dapat menggugurkan kesunatan mempercepat

penguburan janazah, kecuali kalau menunggu walinya si mayyit agar menjadi imam

sholat janazah (karena yang paling berhak menjadi imam sholat janazah adalah
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walinya janazah itu sendiri). Keterangan dari 'anah atTholibiin II/132 dan Mughni

AlmuhtaajI/340 :

( - U s;- u: Ql; 4: 4:3-5 - 4-Jue u: Ji $u-Ju se- -al - ulu ( & -:

93> 2u-l - 3: A-9: 4 : SD 4-9u - si ( : -- - - ) - Sè, G° 43-a:

<!,-) : -) :ulu : - Og su-al 3lai 94 -J

Mughni AlmuhtaajI/340

( $u-Ju se-i ->J JS3 •é: si ( e-la-J 52u; 4: ) -J Je 59.a/ si (ur-G - S; 4:

( : -->0 - 3 & 4 59.a , ; 4: le la - J S-a-J-S S si (J; Sl 4:

* -, -, , );-a- : 514

|'anah AtthOOlibiin ||/132

0341. TINDAKAN SAAT MENDAMPING| SESEORANG

SAKARATUL MAUT

PERTANYAAN :

Si Trexz

Assalamu'alaykum. Apa yang sebaiknya kita lakukan ketika mendampingi seseorang

yang sedang sakaratul maut ?

JAWABAN :

Nizar Arif

Wa'alaykumussalaam. Bisikkan terus kalimat Allah.. allah, allah allah allah... karen itu

lebih mudah bagi mereka, cukup kalimat pendek tersebut (Allah.. berulang-ulang ).

Karena yang saya khawatirkan bacaan La ILA HA ILLALLAH terputus di tengah jalan

menjadi La Ila H.. maaf bin afwan :), sebab kondisi mereka yang sudah kepayahan

mendekati ajal.

Kaheel Baba Naheel

juzJ -u5

{&& 3 - aju : u4 - Bie :u : :-s: : eie Sues & siu4-s

AU S! J S $ 3 : --> 4.le 4 Jl. 40 J3.3 Ju Ju : Ji 3 ayu- Jl 3 Ju-: }

Dituntun dengan ucapan LA ILA HA ILLALLAH...
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Mbah Jenggot II

DETIK DETIKSAKAROTUL MAUT

Hal hal yang sunah dilakukan terhadap orang yang sakit parah (muhtadhor);

1. Mengahdapkannya ke arah kiblat

Hal ini bisa dilakukan dengan cara membaringkannya pada lambung sebelah kanan

(kepal di utara), jika tidak mampu maka dengan membaringkan pada lambung kirinya

(kepala di selatan), dan bila hal ini tidak mampu maka dengan posisi diterlentangkan

(mlumah) dan member sejenis bantal dikepalanya agar bisa menghadap kiblat

2. Membacakan surat yasin dengan keras dan surat Ar-Ra’du dengan lirih,

Jika keduanya mungkin di baca, namun jika hanya mungkin membaca salah satunya,

maka dibacakan surat yasin untuk mengingatkannya pada urusan akhirat. Jika

muhtadhlor (orang yang sudah sekarat) sudah tidak mempunyai perasaan maka yang

lebih utama dibacakan surat Ar-Ra’du, untuk mempermudah keluarnya ruh.[4]

3. Mentalqin (menuntun untuk membaca "laa ilaaha illallooh"), Nabi bersabda :

« الْجَنَّةَ دَخَلَ اللَّهُ إِالَّ إِلَهَ الَ كَالَمِهِ آخِرُ الحاكم»(مَنْكَانَ رواه )

“Barangsiapa yang akhir hayatnya membacaال اله االهللا makaia akan masuk surga”

Menurut qaul sahih penalkinan dilakukan satu kali (tidak perlu diulangi), kecuali

apabila muhtadlor setelah ditalkin berbicara sekalipun masalajukhrawi, maka talkin

sunah untuk diulangi lagi. Menurut imam As Shamiri talkin tidak sunat diulangi selama

muhtadlor tidak membicarakan urusan duniawi. Talkin untuk orang muslim tidak

memakai lafadz tasbih dan ashadu, kedua lafadz tersebut digunakan untuk mentalkin

orang kafir yang diharapkan masuk islam.

Orang yang melakukan talkin disunahkan bukan ahli waris, bukan musuhnya atau

orang yang hasud/iri kepadanya, hal ini bertujuan untuk menghindari dugaan bahwa

mereka mengharapkan kematian muhtadlor.[5]

Jika yang ada hanya ahli waris maka hendaknya yang metalkin adalah ahli waris yang

paling sayanng kepadanya.[6]

4. Memberi minum kepada Muhtadlor (orang yang sakit parah)

Hal tersebut disunnahkan, terutama apabila ada tanda bahwa ia meminta minum,

sebab pada waktu itu syetan menawarkan minum yang akan ditukar dengan

keimanan.
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Tanda baik dan buruknya mayyit

Tanda-tanda mayyit yang baik:

1. Keningnya berkeringat

2. Kedua matanya mengeluarkan air mata

3. Janur hidungnya mengembang

4. Wajahnya ceria

Tanda-tanda mayitjelek:

1. Wajahnya kelihatan sedih dan takut.

2. Ruhnya sulit keluar, bahkan sampai seminggu

3. Kedua sudut bibirnya berbusa.

Tanda-tanda diatas bisa kelihatan semua, atau hanya sebagiannya saja.[7]

Keterangan : Apabila ada tanda yang baik maka sunnah untuk disiarkan kecuali jika

mayyit dhohirnya ahli maksiat atau orang fasik, maka tidak boleh di siarkan, agar

perilaku jeleknya tidak ditiru orang lain. Bila ada tanda yang jelek maka wajib

dirahasiakan, kecuali dhohirnya mayit adalah orang yang ahli maksiat atau orang

fasik, maka boleh untuk diberitahukan orang lain agar perilaku jeleknya tidak diikuti

orang lain.

Kesunnahan Setelah Ruh Dicabut

1. Memejamkan kedua matanya dengan mengusap wajahnya sambil membaca:

وسلم عليه
اهللا صلى اهللا

رسول
ملة

وعلى
اهللا بسم

bila belum berhasil maka tariklah kedua lengan dan ibu jari kakinya secara

bersamaan.

2. Kedua rahangnya hingga kepala bagian atas diikat dengan kain yang lebar agar

mulut tidak terbuka.

3. Sendi-sendi tulang dilemaskan dengan cara melekukkan tangan pada lengan, betis

pada paha, paha pada perut agar mudah didalam memandikan dan mengkafaninya

4. Pakaian mayit dilepas dengan pelan, lalu mayit ditutupi dengan kain yang tipis,

ujungnya diselipkan dibawah kepala dan kedua kaki.

Keterangan :

a. Untuk mayit laki-laki yang dalam keadaan ihrom maka kepalanya harus

terbuka (tidak boleh ditutupi)
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b. Untuk mayit perempuan yang sedang ihrom maka wajahnya tidak boleh

ditutupi.

5. Mayit diletakkan ditempat yang agak tinggi, sekira tidak menyentuh tanah, seperti di

atas dipan (amben), agar tanah yang basah tidak mengenainya (supaya tidak segera

membusuk).

6. Membakar dupa atau menaburkan wewangian disekitar mayit, agar bau yang tak

sedap menjadi hilang.

7. Meletakkan sesuatu (selain mushaf) yang agak berat di perut mayit, dengan cara

benda tersebut di bujurkan dan diikat agar perutnya tidak mengembang. Untuk

beratnya kira-kira 54,3 gram atau 0,5 ons.

8. Segera melunasi hutang dan melaksanakan wasiatnya.

|4| Al mahalli juz 1 hal, 321

[5] Nihayatuzzain 147

|6] Quyubi juz 1 hal:321

[7] Nihayatuzzain hal; 147

Masaji Antoro

Diantara anjurannya adalah membacakan Ayat Quran (surat Yaasin dan Arra'du).

ua ( -e,") :- aul Jaz:-; (J- ) :- ue Li Ji -->

Dan disunahkan membacakan surat Yaasin pada orang yang sakit keras (sakarat

almaut) sebagian para taabi'in juga mensunahkan dibacakan surat arra'du.

[Roudhotutthoolibiin II/97].

uu, aud as -- uu, e, J->i uu, ev Sl - ue Li Je, :ul : ei -ueu, As.

eu : 4 -- le - 3° 4 : --!> 4.uil Jis- Ji sist, -S-J Ja's s>,',-J Je

:, : * 03: 4: 45 & Aur J: si-e, o.ue Li Ji - si (ue); 4:) Jl;-9).

Dalam seperempat bahasan milik Abi Bakar assyafi'i dijelaskan : “Tidak seorang yang

sakit (keras) dibacakan surat yaasin kecuali bila meninggalnya dalam keadaan lega,

saat memasuki kuburnya juga lega, saat digiring dihari qiyaamat juga lega". Imam

AlJarbardy berkata “Hikmah membacakan Yasin adalah sesungguhnya keadaan hari

Qiyamat dan kebangkitan disebut dalam surat tersebut, maka saat dibacakan dapat

memperbaharui ingatannya kembali tentangnya". Disunahkan juga membacakan surat

arra'du berdasarkan riwayat jabir bin Zaid "sesungguhnya surat arra'du dapat

memudahkan keluarnya ruh".
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17.13

*A - - - A 9 -- - - -- - 4 os 8 - - A - 9 :

4u -!> -a: esai 43 sesel :-- - - - J 9°.

Dalam sebuah riwayat dijelaskan “Tidak seorang yang (hendak) meninggal saat

dibacakan yaasin kecuali Allah memudahkannya". Disunahkan juga saat menjemput

kematian dibacakan surat arra'du karena yang demikian dapat meringankannya dari

sakarat almaut, mempermudah tercabutnya ruh, dan meringankan keadaannya.

[Hasyiyah iaanah at-thoolibiin II/107,164].

---> al; c. Jé - - 4 - - - - - -- sa, eu si (J- - A 9: ) 4:

Li. La, v -, -- -es : - Ja', -5 ° : - 9ula : - :ur : -

9 -,-l: :, le Je- 4% sue e, sel, - , le J wu, , J->l uu, ev S1 - le

ue, si &- -al - a.l: Jé usis; 4 Je)w 3 & 4 - u: Sl; ul° 4 3: 9 &u: ai,:

: ; Sl: - ) - L - Jl: :u : ); o.ue Jus 9, ra-J Ju- sel, Ju: Ji : ,a *

9 Je J -e,

[Hasyiyah alBujairomi ||449]. Wallaahu Alamu Bis Showaab.

0446. MENGIJING MAKAM

PERTANYAAN :

Akrom Pardes Lgy Sesat

Maaf Mbah Jenggot sya mau tanya, bolehkah kuburan dikasih kijing, alangkah baik

nya bila di sertai takbir. KLO EMANG GAK BOLEH, BAGAIMANA UNTUK

KUBURAN KAI, APA EMANG ADA SPESIALISASI, Sembah nuwon.

JAWABAN :

Abdul Wahhab

Kalokijing itu tembok, maka ga boleh, tabir nya di fathul muin silah kan baca sendiri,

atau 'anah juz 1.

Masaji Antoro

Makruh bila pembuatan KlJING kuburan tersebut di tanah pribadi dan haram di tanah

UmUIT).

J- e- 3 - - 3 J- ->>5 -- 9: 4-e sel 4-al (Ale si) :U si (4 su 8,53

>ue V : u- 4° : - si , u -- : , ā' -i su Jus og & Qu: 3l sul al:J-s

*- 3-1 - ula & us: ruas 2,- e: ; ) a el-’s elei ->, 'e J. J. J...si

J;- se Jé -- "s, sas sud & si (* 44 -a :4:) 4 Je, S u: -J Je Grai

Jes le tes ol - -& 91 s-A - - - - - - 9 : - 9 (2) :
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3yu°3 33*,: -->>: J-Jua): sl-4-Ji: sur:'N y: --aa: J-13 'Jari- Jús :-e J- ---

4, dl: )\;) su-S : ; A;u 3: :Jual ): wai gu-Jl.

Makruh hukumnya membangun kuburan dengan dicungkup, dibuat kubah dan

semacamnya bila berada ditanah pribadi berdasarkan hadits nabi "Rosulullah

melarang membatu kapur dan membangun kuburan" (HR Muslim) kecuali bila ada

kebutuhan karena kebiasaan digalinya kuburan disuatu tempat, kebanjiran dll. Sedang

bila ditanah pekuburan umum haram hukumnya membangunnya.

Namun dalam kitab alBujairomi diterangkan "sebagian ulama mengecualikan juga

pembangunan kuburan milik para nabi, syuhada, orang-orang shalih dan sejenisnya.

Imam Barmawy menyatakan "Boleh membangun kuburan para shalihin meski dengan

membuat kubah untuk menghidupkan ziarah dan mengambil berkah pada mereka.

[|'aanah at-Thoolibiin II/136].

Catatan : Pemugaran makam para shalihin di pemakaman umum menjadi

perdebatan di kalangan ulama Syafiiyyah, menurut al-Halaby membolehkannya

sedang menurut as-Syaubary tidak memperkenankannya. Namun bila di ketemukan

kuburan yang sudah dalam keadaan terpugar tidak diperkenankan merusaknya karena

alasan pemugarannya kemungkinannya termasuk yang diperbolehkan seperti karena

adanya unsur kekhawatiran dicurinya janazah/mayat, di bongkar binatang buas,

kebanjiran dll. Wallaahu Alamu Bis Showaab.

BERART| HUKUMNYA MUTLAK HARAM BILA DI KUBURAN UMUM... G|TU ? Tidak

mutlak, dikecualikan kuburan para Anbiyaa, syuhadaa, shaalihiin, kuburan yang

dikhawatirkan digali/dicuri oleh orang binatang dan kuburan yang sudah terkijing tanpa

diketahui alasan dahulunya saat mengijingnya...
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18 MAWARITS

Bab ini berisi dokumen tanya jawab dan diskusi tentang hal-hal yang berkaitan dengan

pembagian harta warisan dan ilmu faroidh.

18.1 0112. Ta'bir Mahjubnya Aulaadul Umm Sebab Far', Ab, Jad

PERTANYAAN :

Farhan Santriassalphewhekha

Assalamu'alaikum Wr,Wb, pada admin / teman2 ada yg punya tabir / dalil mahjubnya

aulaadul umm oleh far', ab dan jadd. Jazakumulloh ahsanal jaza sebelumnya.

JAWABAN :

Masaji Antoro

WaalaikumSalam Wr Wb.

( aâ- - 3 Ju- aâ- S & J-a: )

-J: Al Qura; 9:5 Ju- as- S:

9: : :54 -S Jss & As A -Su : Jss su: susu & Jss Su -- lai-:

Attadzkiroh /112

(; 9: :J-Su -- i: : : -- (s : 4: 4:

Syarh Albahjah Awardiyyah XIII/176

-iaS Ja: " " --e 3:J :Sus - " -S >Ssis ul: : " " -Su 3: :S -->

A5 - ul- -); S: " " 4> 5-5Jies "J, J: 33, -, ) " " 3- 9 J: J: " - 3’

" ,é a;-3 Asw S: "

Matan Zaid Ibnu Ruslaan I/243

Ji: ; ; ; : J: 9sel 4 : Js & -S J: ->> lui eses,- - - -S 38 wi

& 4-6 -- Jl u: u: 5-9 : --e us& &B -S u: ai- - - si

9se us J-as v -S J: 4-us :u : --ad J-S v - 9 - Jl es:

Nihaayah Azzain I/289
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19

19.1

WAQAF

Bab ini berisi dokumen tanya jawab dan diskusi tentang hal-hal yang berkaitan dengan

waqaf.

0080. Hukum Mengunci Masjid

PERTANYAAN :

Ibnu Zainulmutaqin

Pak ustadz, apa hukumnya menggembok / mengunci pintu-pintu masjid pada waktu

malam hari ?? soalnya kalo mau ke masjid malam hari pintu masjid terkunci..

JAWABAN :

Hasil Bahts Masail PWNU Jatim 2005 di PP. Sidogiri Pasuruan

Deskripsi masalah:

Di kota-kota banyak Masjid yang dikunci sehabis shalat maktubah, karena di

khawatirkan masjid hanya untuk dibuat mangkal orang tidur, atau istirahat, ada pula

yang alasan untuk menjaga keamanan dll, padahal kemungkinan besar masih banyak

orang-orang yang mau melakukan i’tikaf lebih lama di dalam masjid. Ada pula yang

menulis peraturan“DILARANG TIDURDI DALAM MASJID“.

Pertanyaan :

a. Bolehkah membuat larangan atau Mengunci masjid dengan alasan di atas ?Jika

tidak boleh bagaimana jalan keluarnya ?

b. Sampai di manakah batas pemanfaatan masjid di masa sekarang, adakah batasan

batasannya ?

Jawaban :

a. Mengunci masjid di luar waktu shalat atau membuat larangan tidur dalam masjid

untuk menjaga kebersihan dan keamanan masjid hukumnya boleh.

b. Pada dasarnya penggunaan masjid untuk I’tikaf, shalat, dzikir dan membaca al

Qur’an. Akan juga boleh untuk ta’lim (mengajar) dan pengajian.

Referensi :

1. Majmu’ Syarh al-Muhaddzab, 3/159, Dar al-Kutub al-Ilmiyah

2. Ghayah al Talkhishi al Murad, 96, Maktabah al Hidayah
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3. Ghayah al Talkhishi al Murad, 97, Maktabah al Hidayah

4. Majmu Syarh al-Muhaddzab, 3/150, Dar al-Kutub al-Ilmiyah

5. Bahru al-Raiqli Zainuddin bin Ibrahim al-Hanafi 2/39

6. Shahih Muslim bi Syarh al Nawawi, jilid 2 juz 3 hal 164, Dar al Kutub al-limiyyah.

[ Mbah Jenggot ].

19.2 0103. AHLI WARIS MENGAMBIL ALIH TANAH WAKAF

PERTANYAAN :

Norma Aziz

ASLMKM, ADA KEJADIAN NICH PORO DULUR. DULU ADA SEORANG KAYA

RAYA MEMBANGUN SEBUAH YAYASAN PENDIDIKAN, LALU DIA MEWAKAFKAN

SEBIDANG TANAH YANG DiPESANKAN UNTUK D|GUNAKAN PENGEMBANGAN

DAN PERAWATAN YAYASAN TERSEBUT, TAPI TERNYATA ANAKNYA KIN

MENGAMBIL ALIH TANAH WAQAF TERSEBUT DAN D|GUNAKAN KEPERLUAN

PRIBADI, BAGAIMANA MENURUTANDA TENTANG KEJADIAN INI.........

JAWABAN :

Masaji Antoro

Waalaikumsalam Wr Wb. Status barang waqofan sudah menjadi HAK MILIK ALLAH

dalam arti tidak boleh ditasharrufkan lagi seperti dijual, di pinjamkan, diambil kembali

atau bahkan di Wakafkan kembali

“Menahan harta tertentu yang bisa berpindah tempat yang hanya diambil manfaatnya

dari harta tersebut dengan membiarkan bendanya dan meninggalkannya pada jalan

kebaikan semata-semata untuk mendekatkan diri pada Allah." [ Hamisy alBaajuury

|||42].

"Je- 3° ua s'J- 4 Ja:: - - - - : u-l 9 °9' - 9 Je

272 - 6 : : :u-Ji: ) "J->S

“ Telah berkata Ibnu Hajar: "sesungguhnya kepemilikan benda yang diwaqafkan

kepada orang tertentu atau untuk umum itu pindah kepada ALLAH (lepas dari hak

milik manusia)". (Tuhfatul Muhtaaj: Jilid. 6 hal. 272).

Pendapat bahwa [ Boleh menjual tanah wakaf tapi peruntukkannya tidak berubah.

Maksudnya, umpama Wakaf itu untuk masjid, jika dijual, maka hasil harganya
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19.3

dibelikan utk tanah wakaf masjid lagi. Tdk boleh utk pesantren atau lainnya, begitu

juga sebaliknya. Ini bisa terjadi jika memang lahan tanah Wakafnya terlalu sempit ]

memang ada dasarnya, yakni mengacu pada pendapat Imam hanafi yang

memperkenankan mengganti barang wakafan pada yang lebih manfaat

9: Ji Ji Asj-j & Si :e &es : 9° : - ; wale ->: Ju- : S;

"Tidak boleh menukarkan barang wakaf menurut madzhab kami (Syafi'i), walaupun

sudah rusak. Berbeda dengan madzhab Hanafi yang membolehkannya. Contoh

kebolehan menurut pendapat mereka adalah apabila tempat yang diwakafkan itu

benar-benar hampir longsor, kemudian ditukarkan dengan tempat lain yang lebih baik

dari padanya, sesudah ditetapkan oleh Hakim yang melihat kebenarannya". (AS

Syarqawi II/178)

: Jaj: - ; :ue: ; A; -se: -, -, -ae ya:u eu - 8°

& : -& & 99 -; -:: ,: 3- 5 : - ; es : - *

"Jika manfaat dari Wakat tersebut secara keseluruhan sudah tidak ada, seperti rumah

yang telah roboh atau tanah yang telah rusak dan kembali menjadi tanah yang mati

yang tidak mungkin memakmurkannya lagi, atau masjid yang penduduk desa dari

masjid tersebut telah pindah; dan masjid tersebut menjadi masjid di tempat yang tidak

dipergunakan untuk melakukan shalat, atau masjid tersebut sempit dan tidak dapat

menapung para jama'ah dan tidak mungkin memperluasnya di tempat tersebut, ... jika

mungkin menjual sebahagiannya untuk memakmurkan sisanya, maka boleh menjual

sebahagian. Dan jika tidak mungkin memanfaatkannya sedikitpun, maka boleh

menjual seluruhnya". (Syarhul Kabir juz ||| |420)

0203. Sumbangan non muslim bolehkah diterima untuk

pembangunan masjid ?

PERTANYAAN :

Rinanta Rd

Assalamu'alaikum. Apabila non muslim menyumbang dana untuk pembangunan

masjid boleh diterima ataukah tidak? syukron jazaakumullah.
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JAWABAN :

Mbah Jenggot

Wa'alaikum salam wr Wb. Dalam masalah tersebut kalangan Ulama Fuqoha Khilaf:

1. Menurut pendapat Hanafi, waqaf atau pemberian untuk umum dari non muslim,

tidak Sah bila itu tidak termasuk ibadah menurut mereka dan menurut Islam.

Pemberian atau waqaf untuk masjid jelas merupakan ibadah menurut Islam, tapi

menurut mereka tidak merupakan ibadah, maka hukumnya tidak sah.

2. Menurut madzhab Syafi'i (banyak diikuti oleh masyarakat Indonesia), wakaf atau

pemberian dari non muslim, hukumnya sah, karena persyaratan Wakaf adalah dengan

sukarela dan dari orang yang sah melakukan amal. Madzhab Syafi'i tidak melihat dari

aspek tujuannya, namun lebih pada unsur akadnya. Dalam kitab Bujairami (3/268)

dikatakan, meskipun mereka memberikan tidak untuk tujuan tabarru' (ibadah)

pemberian mereka tetap sah, karena yang terpenting adalah tujuan kita

menggunakannya untuk ibadah, seperti juga pemberian mushaf al-Qur'an dan kitab

kitab ilmiyah lainnya, boleh kita mengambilnya demi membantu umat Islam

menjalankan ibadah mereka. Penerimaan kita untuk tujuan ini juga akan memberikan

rasa kemuliaan dalam hati mereka, yang mana Ini lebih baik dari pada menolaknya

yang justru akan menyebabkan mereka sama sekali melupakan dan tidak saling

mempedulikan.

Mewujudkan kebaikan dan kemaslahatan sesama manusia dan menjunjung tinggi

nilai-nilai kemanusiaan, demikian juga saling membantu dalam meningkatkan ketaatan

kepada Allah sangat dianjurkan agama kita dan begitu agama lain. Rasulullah dalam

sebuah riwayat pernah menyisihkan sebagian sedekah untuk diberikan kepada Ahli

Kitab. Ini merupakan tauladan dari beliau bahwa tolong menolong untuk mewujudkan

kemaslahatan umum adalah tugas semua pemeluk agama. Wallahu a’lam bissowab.

Masaji Antoro

Waalaikumsalam Wr Wb. Kalau yang ditanya hukumnya mereka menyumbang maka

berarti tidak ada hubungannya dengan hukum islam (ana ngga tahu kalo di kitab

mereka bagaimana hukumnya ? ). Hehe, Tapi kalau yang ditanya uang yang

disumbangkan mereka untuk islam, maka hukumnya boleh diterima........

( us- 4 Jei u5 -33) su.J : ->> 24-i u uL J3-J a;- -- si ( suasi -3 : 43°

3 - Jl° - A-, -le-J -

Nihaayah alMuhtaaj V/83

->> 9 - , -!u re, -ld J- 4: 99 -4; uš ulu 2, st - La & re-a- 4-l,
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J-l 9 :> -la. J. J.

Faidh alqadir V|453

19.4 0205. Hukum menyelenggarakan acara keagamaan di masjid

PERTANYAAN :

Ibnu Malik

Assalamu'alaikum. Wr. Wb. Mohon pencerahan serta referensinya untuk menguak

masalah ini:

ada suatu jam'iyah yang melaksanakan khotmil qur’an di sebuah masjid namun

penyiapan konsumsinya dimasak dengan menggunakan listrik dari masjid tersebut.

Pertanyaanya : bolehkah hal tersebut dilakukan ? Syukron jazilan wa jazaakumulloh

ahsanal jazaa.

JAWABAN :

Zaine Elarifine Yahya

Penggunaan Wakaf masjid dan sesuatu yang ada dalam kewenangan masjid

bukankah boleh digunakan selama aktifitas itu untuk kepentingan yang terkait dengan

segala hal yang berunsur pemakmuran masjid ?

Masaji Antoro

Waalaikumsalam Wr Wb. Boleh karena yang demikian sudah biasa terjadi dan

kepentingannya juga untuk kemashlahatan jamaah masjid tersebut.

& ul Je 9ua -,- Lis 'e ->>> di Ja:-l 4-1 & 4 si 'e - - - 3°3 Ju J-s

52u 4 -, - Je*re -- 4: --e J -seu: ;-us) ,au 'e - Jé Ju;) -->

- : are we e : , , J- ul Jai & Ass- J- : J:

ja Jéus es-J 0,- >,'a.J ->, : : , SSWJ eus u: asl-J aw >,'a.J ->, J:

9,: 89-J -ue &

Fataawy Ibnu hajar al-Haytami V/241
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19.5

19.6

0216. Membuat "Polisi Tidur" Di Jalanan

PERTANYAAN :

Hoed Ibnoe Hr

Assalamu 'alaikum. Bagaimana hukumnya membuat semacam gundukan ( polisi

tidur) melintang di bahu jalan namun dengan tujuan agar kendaraan berlalu lalangnya

dengan mengurangi kecepatan.

JAWABAN :

Masaji Antoro

WaalaikumSalam...... Menurut Imam Nawawy, Imam Rofi'i dan Jumhur (mayoritas)

ulama tidak boleh sedangkan menurut sebagian ulama lain membolehkannya bila

tidak menimbulkan bahaya dan diletakkan untuk kemashlahatan bersama.

: ?-4 & 2, 4-5 - el-Sü- 4- 9s elei ->, J: 2u &- 's

øul : ;- su - si : arseil-! 3: S : - - - - - usus -- su : :

3:Ji Q3,-ues --- &: --el: : ,se-J: -J -ue- Je -alas. -is Ju rai - Jl:

J-14 -asl: , ) --.

BUGHYAH ALMUSTARSY|D||N |/293

:ku-S : :: , :ui - - - - 3 isu &A"J

ALMANHAJ L|AN-NAWAAWY |/187

0443. WAKAF : Mewakafkan tanah untuk keluarga dan

keturunannya

PERTANYAAN :

Hadlro Maut

Deskripsi soal : Zaed mewakafkan tanah untuk keluarga dan keturunannya. Setelah

zaed meninggal, semua mauquf alaih menjual sluruh tanah wakaf itu dan dibeli oleh

umar, tanah pmbelian itu DIWAKAFKN untuk sbuah yayasan. Pertanyaan: 1.

bagaimana hukum jual beli di atas? 2 bagaimana status Wakaf umar? kajian

permasalahan mungkin ditinjau dari persepsi lintas madzhab bserta mahallul

khilafnya. tengkyu.

JAWABAN :

Toni Imam Tontowi :
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Salah satu syarat jual beli setahu saya milik tam untuk harta pribadi, cuma pendapat

pribadi, perlu penjelasan seputtar pertanyaan : pak umar tahu atau tidak bahwa yg

dibeli itu tanah waqaf ? saya beri tiga kemungkinan mas;

1. paumar sebagaimana umumnya orang awam (ga tahu)

2. paumar sebagai orang yang tahu hukum dan tahu duduk masalah itu.

Alif Jum'an Azend

Jual beli barang yang diwaqafkan itu tidak boleh :

Nailul Author:

* Gels, su-l - uju Jé* J-ad & - JJ Qu: -44- & 4:

J-ue al; ex-J Aule gle - - -al-J eur e :, as -es, : 95° --u! :u:Ji:

->:J &Ji Q! reul: 4-el u-J :u:J Jés :24 - Jl: : , : 23- al:

e-j : 9 Ju - M - 4 - - - - - - - ->u ->: a-,

A.ue).

Tidak boleh karenajual belinya batal.

Al-Fiqh Ala Madzahibil Arba'ah :

- 9 A - Eb - A - 9 Jau - ul-M; ul-MJ S - 9 & - 9 : Aé-s

Je 3: S1 -*J & Jas 43l-J --ad & -e -* 44.a: 43'- 4.a Ju- 4-0 98 06 u.

92u 9: -) & 99 - ul us-a & 31 : , -

Karena jual belinya batal (tidak pernah dihukumi jadi, beda dengan fasid/rusak

[dihukumi jadi tapi kemudian rusak), maka otomatis wakafumar tidak diperhitungkan

(dianggap tidak pernah wakaf).

Hadlro Maut

Sebentar, maaf...

JJ Ji>} --> S U33 &ai.J J-is gral J- - 3).

s-ls ul J3 --> -l - -a, Ge & J: -& Js'N 3 :-alis.

Ju --> 4.J. J.J.J.: * ue-ei -alas-B:

3-sJw 4 Jl u. Jie A - -J- - - 4% lu-b S; Jw & Jae

->:J Ji Ji: Aji (gul:) u,5 - :-al as Jw 4 Jae Ji (-) 98; Jé & •-é-3

*-als ->S Ji Jis Jul J; - 9 Jul J3 v -> -le

<<<< Ale ->,3;.J. J. J: >>>>

ini bagaimana?
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329-39/328 : : ,SJ : Ae;-3.J : -u$J

Masaji Antoro

J: Sé Pui.o: -u 3: e- Jiā3) 3. S 4 -: -us: gai du. 3. :: J: :jui Jé:

* 1:9. 9 s:94 -> &, & & su : - ; ul : J. uji :

|

A & '

S u: : J- J S - & S : -eju ssai : ul : :u J: 2: Ju:

1) & Ji; -s).- - -

w : ... : 3 - Je: :: , -!u J; : :u uu-ji --> -lu si;

J: 2 : - 4 ul "Je : -es ul - J S :- ; : :

% : :

: ul : sgis: --ji, 9 A -yadé au : :e 2: 253 : uu-ji Jé

&-3: 3 sae siu. 23 : 2: 9sel --> -ae as J. J.J.J.:-

: : ->: ujJ: ; ; ; ;is:

(1) ->> .91 / 7 gé,}\, : 98 /7 :Jls . 221 / 6 : Jl. 325 - 320 / 3 gu-Ji :

389/2 :u-J : 342/5 -jual.

(2) 389 / 2 :u-J : : 601/5 :Jl. .254/4 eudi ->us .

Wallaahu Alamu Bis Showaab

Hadlro Maut

< ujJ: ; ; ; ; :ax &s & sae siu. 23i ia 2: Sé:

:&l: . .ie ->: || >>>

jadi gimana baiknya Mas

Masaji Antoro

Ibarah lengkapnya:

-:u : 3 ->: :1 Ju: -
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5 – eb ººg te eisje + 45-j kie Júl A agaij -al

en eig! #d gege di & 4-4, -4 is zij ººg Jºs El A geel - J; S &#

Juis ge- "g -als eis geë - isde

4 % , die ººk SMS-e Sg gesS ---- -- die lid 3 dig, de Aes

gle + é; i "; - als 3% .

S3 G
laja Asus AJ

s

ää . - o : - - ; . aila a - , 1223 a 4%-i ji 3i * . * 2 à 3 is • 4 : . *. 1 4- #i 2 •3

'- 43->-e x-ae haal: #- J# #$Cle! e-A-w #zºu JW die dºl is .eë5) &#e & 3--- *-a: aal: 2%- J# #$ Lel el Cá 54 el; ººk P AJ) -
-

g, al- 43 - 45-ij Jºe A- J#ie Jiaº s e-dig e-4 aces

egsale (+ 3% ble as sees ik u zº gle + is oºk die iſ gelid Jue A 3,3 S,

1) eVils# Jºyaalb)

(1) 221 / 6 &u-all &laus - 325 / 3 #ui-Ji ceº, . 389 / 2 zu-Ji gºes - 342 / 5 Le Jual Lee,

Jºjº e eu- 3 - Geert Léº & S : - - - - - - - - - - - - - - - Sui Jes

- g, tº- 3 &#944-9-14:43 & gº- é Lºbºs -als eie A s G#J Luis

er als SE - -9-g is, als al is dus eu de é, 's-, 3- ºf 4- eu: gy's, el"

AZ -

's Luss in J- J- Sle- & S : - - - - - - - - - J; + Leeſ Jes

1) $de J's, -3).- - -

u &# # # # # Geº-gº- Ja, u &# # # # - 9 J; + geen 3 used -- -14 gig

eus er is gºed en g! Je zag Lely en Le J; " A- 4- tºe is de dag

## Lie de . Bij de stijl, art-dis eigl, Jºya is sle is de 45-j ok 3 uusd. Je

Gºese& S & see slee gestºle - is de sels ->>- % sale ass gui dig. Je

#s&# : gle +5,-jg Liji Jiaº is Sil Bises;s

Le Les Blake, daalt de geesteſgestel. Je zij - J: A geen Jºs

& S geves & Sei- eurige de 43 % is 3, 4- ººid. Je sluit ze te lees

2) zaë).

%

2
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(1) ias, 91 / 7 Aé;}\, : 98 /7 -,-Jls . 221 / 6 silus 325 - 320 / 3 ju-J :

389/2 :u-J : 342/5 -jual .

(2) 389 /2 :u-J : : 601 /5 A.J.: : 254/4 euil ->us .

Wallaahu Alamu Bis Showaab

Hadlro Maut

Waduh... kang Masaji Antoro, maaf kang Mas... bila dengan qoul hanabilah plus qoul

ketiga Syafi'iyyah, apakah bisa dikatakan jual beli pa Umar (pembeli dan pewakaf

kedua) itu sah? ini kasus di kampung kang Mas, dan saya masih nimbang-nimbang...

gimana?

Masaji Antoro

Karena pertanyaannya lintas madzhab maka silahkan pilih dari beberapa alternatif

pendapat diatas... Jawabnya A kalau pilihannya pada qoul hanabilah plus qoul ketiga

Syafi'iyyah...
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20

20.1

SUMPAH DAN NADZAR

Bab ini berisi dokumen tanya jawab dan diskusi tentang hal-hal yang berkaitan dengan

sumpah dan nadzar

0420. BAB NADZAR

PENGERTIAN NADZAR

Nudzur adalah bentuk jama' dari nadzar, berasal dari akar kata indzar yang berma’na

takhwif (memberi ancaman). Nadzar secara bahasa adalah janji secara mutlak baik

berupa perbuatan baik atau buruk. Sedangkan menurut syara adalah mewajibkan diri

untuk melaksanakan suatu Gurbah (ibadah) yang bukan fardhu 'ain dengan sighat

tertentu. Nadzar hanya berlaku pada ibadah sunnah (seperti shalat/puasa Sunnah)

atau fardhu kifayah (seperti shalat jenazah, jihad fi sabilillah, dll), sehingga tidak sah

nadzar pada ibadah fardhu 'ain (seperti shalat 5 waktu, puasa ramadhan, dll) atau

yang bukan ibadah, baik pekerjaan mubah (seperti makan, tidur,dll), makruh (seperti

puasa dahr bagi orang yang khawatir sakit) ataupun haram (seperti minum khomr

berjudi, dll).

* ** 2 : - it. : : , :1. ia :ua i: . . i: : 1: . . : . .

: wai 3 gelau 4.144 9 × 3 : ; : 3 : :

"Apa saja yang kamu nafkahkan atau apa saja yang kamu nadzarkan, maka

sesungguhnya Allah mengetahuinya. Orang-orang yang berbuat dhalim tidak ada

seorang penolongpun baginya." (QS. Al-Baqarah : 270

Kalau sudah bernadzar, kita wajib melaksanakannya. Rasulullah saw. bersabda :

>> -->&ea 8 : & & 4 : 8 × 9 - 4 J;. Ju Ju 2 :u :

Aru Jal 3 Ju-J sl°, 9u-J :

Dari Aisyah RA, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, “Barangsiapa bernadzar

untuk thaat kepada Allah, hendaklah ia mentaati-Nya. Dan barangsiapa bernadzar

untuk mendurhakai Allah, maka janganlah ia mendurhakai-Nya". HR. Abu Dawud,

Bukhari, Tirmidzi, Nasai dan Ibnu Majah]

PEMBAGIAN NADZAR.

Nadzar terbagi menjadi dua :

1. Nadzar lajaj, yaitu : nadzar yang berupa anjuran pada diri sendiri untuk

melakukan sesuatu, atau pencegahan dari melakukan sesuatu atau karena marah

dengan mewajibkan pada dirinya untuk melakukan sesuatu. Misalnya : pernyataan

"jika aku berbicara dengan Zaid, maka aku akan berpuasa satu hari", dalam

pernyataannya jika aku berbicara dengan Zaid" bisa karena didasari marah
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kepadanya, atau ingin mencegah dirinya dari berbicara dengannya atau hanya

karena ingin mendorong dirinya untuk berpuasa.

2. Nadzartabarrur, yaitu : nadzar yang tidak digantungkan dengan sesuatu apapun

atau digantungkan dengan sesuatu yang disukai. Misalnya pertama : "aku nadzar

puasa hari senin dan kamis", contoh kedua : " jika aku sembuh dari penyakitku,

maka aku akan bersedekah"

Syarat-syarat nadzir (orang yang nadzar):

- Beragama islam (khusus untuk nadzar tabarrur, sedangkan nadzar lajaj tidak

disyaratkan muslim).

- Atas kehendak sendiri (bukan terpaksa).

- Orang yang sah tasharrufnya (baligh dan berakal).

-Memungkinkan untuk melaksanakan nadzarnya.

Maka tidak sah nadzar anak kecil, orang gila, dalam keadaan dipaksa, melakukan

perkara yang tidak memungkinkan untuk melaksanakannya seperti nadzar puasa bagi

orang yang sakit parah dan nadzar orang kafir (khusus nadzartabarrur)

DENDA BAGI YANG TIDAK MELAKUKAN NADZAR

Nadzar wajib untuk dilakukan dan bagi orang yang meninggalkan : jika berupa nadzar

lajaj, si nadzir boleh memilih antara mengerjakan apa yang dinadzari atau membayar

kaffaroh yamin yaitu : mengerjakan salah satu dari tiga pilihan berikut:

1.membebaskan budak muslim, memberi makan 10 orang miskin setiap orang

satu mud (± 7,5 ons)

2. atau memberi pakaian kepada 10 orang miskin.

3. Namun jika tidak mampu melaksanakan salah satu dari tiga pilihan di atas,

maka Wajib puasa tiga hari.

Jika nadzar tabarrur, maka wajib melaksanakan apa yang telah dinadzari (tanpa ada

pilihan mengerjakan kaffaroh yamin). [Imrom Rosyadi || ].

217-214/J.:J L:uji

*-a: : - 4, al; ) : e-3 - 3 : 4°3) : *) y-u

Jul 4, aljau -ae - G - 3’ - 3’ - 3 : Jsse : u: :- A : Ju: ulau- :

ua 35-J yu J-: A -3°,- Gala: : 3-lai 9: 4, al; ) 3a.

3:u *j v - : , , S-3 - 3,4%* v - 3°u : : :-U - S-.

3:4-U 4 Jušal 9u u: -> -al 3: us-A: - 34 89-9 : *) su es,-.

456 e / 18 :)- :u-Ji Puji &, :u-J :)
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(suº sassi e sessº si assisi (zº 3 ) : -sº- (99-) 3º si sa,

e º sai, ºli e si si sia º sº -; -asi: zºº - º Ji; -asi J- esi;

ºgº e il gas il 9-3i- ; le e- si sa se sº i -i - si ai: su e zº : -

( i ge) º 3 ( e lº si us S & i 3 si sia il 3 e 45 si (ais 35

ele: le ali e 33 ( e 5as) e lº sº se ( 5 ) ; e -; sº as 3- 3 (º; e

{ssi, si s sai ossº si sa se a º è Sis S, e- sti, e iº ci si

e º º - (Jgº : ) e º se, º il casº º gli egº gli ste; º º lº

ºre º se sº iº, º - e iº -: º 3 ) : -, e di essº (ti e lº
o

3 a 2 i 2 3

ºgº is a ce - ei 3- º si ce)º si é gº ºs) e ceº

A eg Je so iº) º (-º)e g Jººs - e iº - 3- 3 - - -

º - e sºlº º cºlº, º se- si sa - 3 (esº º ºbtº

2-º -º gº gº, -, e º glg- Si - e se -, ºº

(gº º giº; is -º ºº suº - i se gº º ( a ) º ea ,

sº (- 9 gi) º (si to gº gº º sº - e se si

(3 e 5 se e sgº; geº) e –sº 3 e gas soº (- 3 -

assi di º si riase e di seggi, i gº gº e si ig- e suº agiº) -

º di sa, si sa se i 3 -, 5 º di aste Jº si base?

ºssei -4 e - º gº e gas -º si è saaº º ai gºl -

zº Jé è is º e- ei 35 --S e sº iº, º Jº 4 a 3, 4 º
zo

-

dº e gg as; Sgº s sº se essi si esºdes -, e iº sº

- e º di essº gessº e si sa e pºi si sa, sº sº

e º erº a 3 e º 3 º sº - - A lºrº - usº, º

ti- ge) º ai dissi iº so sº iº e poggi º al sestº gº ea

) iº... serie º agli esiti si essº ( º e) ei e (º) us e 5 è il

zº - e iº sº e iº sº - ges, ea º zºº º º 3 -

a e se essa ea - e iº sº -,

esº, sº sºlº a gas-sº-e sº esº

e º º se e si disseº egº, sgº- Si eis Jieg- º Jsi º

- e si iss - e cºsti ea 2, e º sº se si sa º assºgei

ºgº - e si è ºssia ſi è gi ass e 3; a sgº - - 3 -

ea º º si ºsee ºttº º gº ºgeº -- º si è a 3
a

º si sgº e si è ºsseº e, sgressº - e lº si è sgº

A

a
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eu: : , :: , 3 : si: e : : , : u: di :

us as isi 3 : st zi:: ,

321 e / 18 :)- :e.J. Puli &, Jl 2u-Ji :)

(& : : :u- rau::s ( sus) : ( : : - ;u: ) : (:

s: ; ( - A : - J& G- : *): ( ; ) -s:J- - - 9 e; : :

( - -:) : ( ) atau st- -bus -e : ; us: Gau -, -e &

As- a; 9:1) : - j: (3 - 59) ....( ; ; ; :ue -is) - se:u (:

sai Jui : Si Adu: : (:- : **) Ja: : (**

Si 4 : Se us : 02: & S: : eis : aji & Aé eus: :usi : 4,-.

* & -S : : : exau : si4 e5 kil: : , :-dl: aji --> -l.

| > 56% lai: ; vigu : 3: s&id, : ajis -- 4-3 : S; gua u: :

* : J: 4 Juju: Jax : -
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21

21.1

JINAYAT DAN J|HAD

Bab ini berisi dokumen tanya jawab dan diskusi tentang hal-hal yang berkaitan dengan

jihad.

0046. Syahidkah Pelaku Bom Bunuh Diri

PERTANYAAN :

Achonk Misbah

Bagamana hukumnya bom bunuh diri dengan tujuan amar ma'ruf nahi mungkar, sprt

teroris, dan bagaimana menurut islam tennantg amar ma'ruf nahi mungkar ???

JAWABAN :

Masaji Antoro

Waalaikumsalam. Kalau bom bunuh diri untuk para pelaku gerakan separatis seperti

yang terjadi di Negara Indonesia ini termasuk hal yang haram meskipun berdalih amar

ma'ruf di samping bunuh diri itu sendiri termasuk DOSA BESAR juga berarti

menentang undang-undang yang diperlakukan di negara ini:

Je 2 ja 3:,| >u-... :

: , : : -i J: J: & s: 3 - 5%al 4 J: -: 9u: J: A&M & :

14 : 4> Ju : s:

Artinya : Termasuk dosa besar adalah bunuh diri, sebagaimana sabda Nabi SAW.

“Barang siapa bunuh diri dengan menjatuhkan diri dari ketinggian gunung maka akan

masuk neraka jahanam dengan terlempar selama-lamanya.

286 - 285 : J2 6 lagi:Ji Ae;-3.J

3-lu S : -- A -4 sks : Jw 4 Jé 4u 4-1 - AS : - - 3:u at,- -

3-e as : Jié - b: ,ae - 9 Asia , : - S 954. 9 :-: bus. S: Jé:

Jaa AU J u5 Aale ala; 4: J.:) J: SuJus Aale J-a'): J-AS - -aa: Jè - 4-4 Je :u:

J- s°, -4 U : -J: J: s>; c. 4; u s>> le J. -> -S

|.ul 4: 1.u

Artinya : Bunuh diri adalah harom denga kesepakatan para ulama dan dipandang

dosa yang paling besar setelah syirik kepada Allah. Allah berfirman ( artinya ): "

Janganlah kalian semua membunuh jiwa yang diharomkan oleh Allah kecuali dengan
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jalan yang haq", dan firman Allah ( artinya ): "Janganlah kalian membunuh dirimu

sendiri sesungguhnya Allah maha penyayang terhadap kamu semua". Para Fuqoha

menetapkan bahwa orang yang melakukan bunuh diri lebih besar dosanya dari pada

orang yang memerangi orang lain, dan dialah orang fasiq dan menganiaya dirinya,

hingga sebagian ulama mengatakan bahwa dia tidak dimandikan dan disholati

sebagaimana para pembangkang. Ada pendapat lain bahwa dia tidak diterima

taubatnya karna memberatkan atas kesalahannya sebagaimana dlohirnya sebagian

hadits menunjukkan keabadiannya dalam neraka.

3-l, J:

Alaju . 35 : Je2 : - -as.J :- - - - :u :e-J *ul &, &u- •J Ja.

u; : - AJal 9 J: 96° u:

Artinya : "Adapun orang yang terbunuh itu dari ahlul baghyi (pemberopntak) maka

mereka bukan termasuk mati syahid dengan pasti."

Namun bila gambarannya seperti pertanyaan di atas apakah juga termasuk mati

syahid dan di perbolehkan, dalam hal ini ulama berselisih pendapat:

286 - 285 : J2 6 lagi:Ji Ae;-3.J

& 3-l Je 8-9 --J J- as- );r seid -u-l 11 : -) --e Je-19 as- uju

4.5 xel •-a: Jè ë uš :J le- J-, alus 3: J S uji ->: Jiā- 4u :

•le u4-Jé 9 J-b- u: - 9 - -as le r: : , : : 964

J -M sul 4 : S; ex-J 4 : ; ; ; ; - && -& J: **Je -lès

-al: , : Ju Jus - J S J-& J Sut sili S: Jw Jsi ue se-J &

&l, reale - 4,- Jul & >: gul se-J - J S 4: 4-0 & JS $l;r sue

&-lu u u: ----> - La ol B, sl-S -si --

Artinya : Kedua masuknya seseorang pada barisan musuh. Para Fuqoha berselisih

pendapat tentang bolehnya seorang diri kaum muslimin masuk kebarisan pasukan

musuh dengan keyakinan dia akan terbunuh. Ulama madzhab Maliki berpendapat

bahwa boleh seorang muslim mendatangi pasukan kafir dalam jumlah banyak apabila

bertujuan meninggikan kalimah Allah dan dia mempunyai kekuatan dan persangkaan

adanya pengaruh dikalangan orang-orang kafir walaupun dia yakin akan kehilangan

nyawa, maka yang demikian itu tidak dianggap bunuh diri, - sampai perkataan

Mushonnif- demikian pula jika ia yakin dan menyangka dengan kuat bahwa ia akan

dibunuh akan tetapi dia akan benar-benar dapat mengalahkan/ menghancurkan/

menimbulkan pengaruh yang dapat diambil manfaat oleh kaum muslimin. Tindakan
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21.2

seperti ini tidak dipandang mencampakkan diri pada kebinasaan yang dilarang oleh

firman Allah (artinya): “Janganlah kalian mencampakkan dirimu pada kehancuran ".

- sampai perkataan Mushonnif- Ibnul Arobi berkata yang shohih menurut saya

tindakan tersebut boleh karna mengandung empat aspek (1) Mengharapkan mati

syahid (2)Adanya kemenangan (3) Memberanikan umat Islam melawan orang kafir

dan (4) melemahkan mental musuh.

0169. Membunuh Karena Akan Diperkosa

PERTANYAAN :

Yan Al Hidayat

Assalamu'alaikum Wr.Wb. gmn tuh hukum.a membunuh majikan dikarenakan dia ingin

diperkosa dgn majikan.a?apa Ingsng hkm disos tnpa liat apalgi perkara yg trjadi.

JAWABAN :

Mbah Jenggot

Wa'alaikum Salam. Apabila yang dilakukan Korban dalam rangka menghindarkan

pemerkosaan yang sedang terjadi maka ditafsil:

• Apabila terkait dengan hal-hal yang mengarah kepada pemerkosaan (seperti

meraba, mencium dll) pembunuhan dalam rangka membela diri dibenarkan setelah

melalui tahapan-tahapan yang memungkinkan seperti membentak, berteriak,

memukul dll.

• Apabila pelaku sudah memasukkan mr p kedalam miss 'V' maka pembunuhan bisa

langsung dilakukan tanpa melalui tahapan-tahapan menurut qaul dloif.

• Apabila yang dilakukan Korban itu tidak pada saat kejadian pemerkosaan maka

termasuk pembunuhan yang tidak dibenarkan syara

Dasar Pengambilan Hukum

Hasyiyah 'anat al Thalibin V hal 192

)-ra dua- -a- si:u-é& ; ; ,s:G& 2) --Su (--Su) es-Jual (seus

J. Jae Ju : --S 9se & Jasu :- S: :-au : u: 98 J: sas - - - -

- -- - - - - - - - - - - --- see:

*su 98 Jalu ia 914 - : * 50 : -u uai -A ke J- -A

susu 4,- S3, ia-J: :
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21.3

Mughnial Muhtaj V hal 138

S : - - -al 4 Ji-ale -A-J S - S le J, a.l: vaal es-ju se- Jual es 4u

9 - - - - 4, rai- - 4 Sl &J S-.

Hasyiyah Jamal

963; us : --Aiet, 4-d : C- 4 (e -ui u: :e,5- 4:

Nihayat al Zain 358

4: J! Jsual 4 J: * - A La Sue, -- 9 - , , - 4, 59-e 4,us e-a- Jl: ,4-J wi

0174. Menggugurkan Kandungan Untuk Keselamatan Ibu

PERTANYAAN :

Husnul Bashori

"Jika seseorang dihadapkan pada 2 dharar yg dilematis maka harus mendahulukan yg

akhaffuddhararaini (mudharrat yg lebih ringan)". Ada seorang ibu hamil, saat dalam

kondisi kritis menjelang melahirkan, dokter ahli yg menanganinya dg tindakan

terpaksa meminta sang suami untuk memilih 2 opsi yg sangt dilematis terkait

keselematan istri dan janinnya. Opsi 1, membunuh janin yang ada dalam rahim

istrinya demi keselamatan sang istri. Opsi 2, mengeluarkan janin dengan

mengorbankan nyawa sang istri. Pertanyaannya, opsi yang manakah yang termasuk

akhaffuddharaini ?

JAWABAN :

Mbah Jenggot

Boleh menggugurkan kandungan demi menyelamatkan nyawa sang ibu apabila

informasi keharusan menggugurkan kandungan tersebut dari dokter yang mahir dan

dapat di percaya.

189-188 - 5 - as-S :2;
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21.4
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"Tidak diperbolehkan menggugurkan kandungan ketika berupa embrio atau sudah

berbentuk segumpal daging, sehingga ada keputusan dari tim kedokteran terpercaya

yang menyatakan bahwa, apabila kandungan tidak digugurkan, akan berdampak buruk

pada keselamatan sang ibu, seperti adanya kekhawatiran akan meninggalnya sang

ibu apabila tidak digugurkan. Dengan demikian, diperbolehkan menggugurkan

kandungan setelah mengerahkan semua media yang ada, sebab pengguguran

semacam ini akan berhadapan dengan keberadaan kandungan yang telah kokoh di

dalam rahim ibu (tahap ke tiga). Dan setelah lewat masa empat bulan dari kehamilan,

tidak diperbolehkan menggugurkan kandungan sampai ada ketetapan dari tim dokter

spesialis terpercaya yang menyatakan, bahwa keberadaan janin dalam perut ibunya

dapat menyebabkan kematiannya. Kendatipun boleh menggugurkan janin tersebut,

tetapi harus berupaya mengerahkan segala cara untuk menyelamatkan si janin agar

tetap hidup".

Lebih detai tentang hukum aborsi : http://WWW.faCebook.Com/note.php?

note id=126856127355993

0323. ABORSI DALAM PANDANGAN ISLAM

Sebelum membahas hukum aborsi, ada dua fakta yang dibedakan oleh para fuqaha

dalam masalah ini. Pertama: apa yang disebut imlash (aborsi, pengguguran

kandungan). Kedua, isqāth (penghentian kehamilan). Imlash adalah menggugurkan

janin dalam rahim wanita hamil yang dilakukan dengan sengaja untuk menyerang atau

membunuhnya.

Dalam hal ini, tindakan imlash (aborsi) tersebut jelas termasuk kategori dosa besar;

merupakan tindak kriminal. Pelakunya dikenai diyat ghurrah budak pria atau wanita,

yang nilainya sama dengan 10 diyat manusia sempurna. Dalam kitab Ash-Shahihain,

telah diriwayatkan bahwa Umar telah meminta masukan para sahabat tentang

aktivitas imlāsh yang dilakukan oleh seorang wanita, dengan cara memukuli perutnya,

lalu janinnya pun gugur. Al-Mughirah bin Syu'bah berkata:

: si: : ?- - 4 - 4 J: :

“Rasulullah saw, telah memutuskan dalam kasus seperti itu dengan diyat ghurrah 1

budak pria atau wanita."

Pernyataan tersebut dibenarkan oleh Muhammad bin Maslamah, yang pernah menjadi

wakil Nabi saw. di Madinah. Karena itu, pada dasarnya hukum aborsi tersebut haram.

Ini berbeda dengan isqāth al-hami (penghentian kehamilan), atau upaya menghentikan

kehamilan yang dilakukan secara sadar, bukan karena keterpaksaan, baik dengan
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cara mengkonsumsi obat, melalui gerakan, atau aktivitas medis tertentu. Penghentian

kehamilan dalam pengertian ini tidak identik dengan penyerangan atau pembunuhan,

tetapi bisa juga diartikan dengan mengeluarkan kandungan-baik setelah berbentuk

janin ataupun belum-dengan paksa.

Dalam hal ini, penghentian kehamilan (al-ijhâdh) tersebut kadang dilakukan sebelum

ditiupkannya ruh di dalam janin, atau setelahnya. Tentang status hukum penghentian

kehamilan terhadap janin, setelah ruh ditiupkan kepadanya, maka para ulama sepakat

bahwa hukumnya haram, baik dilakukan oleh si ibu, bapak, atau dokter. Sebab,

tindakan tersebut merupakan bentuk penyerangan terhadap jiwa manusia, yang

darahnya wajib dipertahankan. Tindakan ini juga merupakan dosa besar.

بِالْحَقِّ اهللاُإِالَّ حَرََّم الَّتِي النـَّفَْس تـَقْتـُلُوا الَ وَ

“Janganlah kalian membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah, kecuali dengan cara

yang haq.” (QS al-An'am [6]: 151).

Al-Bukhari dan Muslim juga menuturkan riwayat dari Abu Hurairah yang menyatakan:

أَمَّةٍ أَو َبْدٍ
ع

بِغُرَّةِ َيْتاً
م

لِحْيَانِ بَنِي ِنْ
م َأَة ْر

ام جَنِيْنِ فِيْ سلم و
عليه اهللا صلى

اهللاِ رَسُولُ قَضَى

“Rasulullah telah memutuskan untuk pembunuhan janin wanita Bani Lihyan dengan

ghurrah 1 budak pria atau wanita.

Janin yang dibunuh dan wajib atasnya ghurrah adalah bayi yang sudah berbentuk

ciptaan (janin), misalnya mempunyai jari, tangan, kaki, kuku, mata, atau yang lain.

Mengenai penghentian kehamilan sebelum ditiupkannya ruh, para fuqaha telah

berbeda pendapat. Ada yang membolehkan dan ada juga yang mengharamkan.

Menurut kami, jika penghentian kehamilan itu dilakukan setelah empat puluh hari usia

kehamilan, saat telah terbentuknya janin (ada bentuknya sebagai manusia), maka

hukumnya haram. Karenanya, berlaku hukum penghentian kehamilan setelah ruhnya

ditiupkan, dan padanya berlaku diyat ghurrah tersebut. Karena itu, tema pembahasan

penghentian kehamilan dalam konteks ini meliputi beberapa hal:

1. Jika seorang wanita yang tengah mengandung mengalami kesulitan saat

melahirkan, ketika janinnya telah berusia enam bulan lebih, lalu wanita tersebut

melakukan operasi sesar. Penghentian kehamilan seperti ini hukumnya boleh,

karena operasi tersebut merupakan proses kelahiran secara tidak alami.

Tujuannya untuk menyelamatkan nyawa ibu dan janinnya sekaligus. Hanya saja,

minimal usia kandungannya enam bulan. Aktivitas medis seperti ini tidak masuk

dalam kategori aborsi; lebih tepat disebut proses pengeluaran janin (melahirkan)

yang tidak alami.

2. Jika janinnya belum berusia enam bulan, tetapi kalau janin tersebut tetap

dipertahankan dalam rahim ibunya, maka kesehatan ibunya bisa terganggu. Dalam

kondisi seperti ini, kehamilannya tidak boleh dihentikan, dengan cara

menggugurkan kandungannya. Sebab, sama dengan membunuh jiwa. Alasannya,
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karena hadis-hadis yang ada telah melarang dilakukannya pengguguran, serta

ditetapkannya diyat untuk tindakan seperti ini.

3. Jika janin tersebut meninggal di dalam kandungan. Dalam kondisi seperti ini,

boleh dilakukan penghentian kehamilan. Sebab, dengan dilakukannya tindakan

tersebut akan bisa menyelamatkan nyawa ibu, dan memberikan solusi bagi

masalah yang dihadapinya; sementara janin tersebut berstatus mayit, yang

karenanya harus dikeluarkan.

4. Jika janin tersebut belum berusia enam bulan, tetapi kalau janin tersebut tetap

dipertahankan dalam rahim ibunya, maka nyawa ibunya akan terancam. Dokter

pun sepakat, kalau janin tersebut tetap dipertahankan-menurut dugaan kuat atau

hampir bisa dipastikan-nyawa ibunya tidak akan selamat, atau mati. Dalam kondisi

seperti ini, kehamilannya boleh dihentikan, dengan cara menggugurkan

kandungannya, yang dilakukan untuk menyembuhkan dan menyelamatkan nyawa

ibunya. Alasannya, karena Rasulullah saw. memerintahkan berobat dan mencari

kesembuhan. Di samping itu, jika janin tersebut tidak digugurkan, ibunya akan

meninggal, janinnya pun sama, padahal dengan janin tersebut digugurkan, nyawa

ibunya akan tertolong, sementara menyelamatkan nyawa (kehidupan) tersebut

diperintahkan oleh Islam. Dengan demikian, dalil-dalil tentang kebolehan

menghentikan kehamilan, khususnya untuk menyelamatkan nyawa ibu, juga dalil

dalil berobat dan mencari kesembuhan, pada dasarnya merupakan dalil

mukhashshish bagi hadis-hadis yang mengharamkan tindakan pengguguran janin.

Secara umum dalil haramnya pengguguran kandungan tersebut dinyatakan dalam

konteks pembunuhan, atau penyerangan terhadap janin. Karena itu, penghentian

kehamilan dengan tujuan untuk menyelamatkan nyawa ibu tidak termasuk dalam

kategori penyerangan, dan karenanya diperbolehkan. Wallâhu a'lam bi ash

shawâb. [Hakam elChudrie].

21.5 0500. Hukum Qishash

A. PEMBUNUHAN

Macam-macam pembunuhan dan hukumnya:

Pembunuhan ada 3 macam (1) Pembunuhan yang disengaja (Qatlul ‘amad); (2)

Pembunuhan yang tidak disengaja (Qatlul syibhul ‘amad); dan (3) Pembunuhan yang

tidak ada unsur membunuh (Qatlul Khatha’)

1. Pembunuhan yang disengaja (Qatlul ‘Amad)

Ialah pembunuhan yang direncanakan, dengan cara dan alat yang bisa (biasa)

mematikan. Seperti:

· Membunuh dengan ; menembak, melukai dengan alat yang tajam, memukul

dengan alat-alat yang berat, dan alat-alat yang lain.

· Membunuh dengan ; memasukkan dalam sel yang tidak ada udaranya,
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· Membunuh dengan ; diberi racun, diberi obat yang tidak sesuai, disuntik

dengan obat yang bisa mematikan.

· Membunuh dengan ; dibiarkan tidak diberi makan, minum dll.

Pembunuhan yang disengaja tersebut wajib diqishash, sebagaimana firman Allah QS.

An Nisaa: 93 dan dipertegas dengan hadits rasulullah, ‘’Tidak halal (haram)

membunuh orang muslim, kecualiada (salah satu) 3 sebab : kafir sesudah iman,

berzina sesudah kawin dan membunuh oran g tanpa hak, baik karena dhalim dan

permusuhan. (HR. Tirmidzy dan Nasaâ’i)

Orang yangmembunuh tanpa ada hak, harus diqishash, harus dibunuh juga. Kalau ahli

waris (yang terbunuh) memaafkan pembunuhan tersebut, pembunuhan tidak diqishash

(dihukum bunuh) tetapi harus membayar diyah yang besar, yaitu harus membayar

dengan seharga 100 ekor unta tunai, pada waktu itu juga. Hal ini selaras dengan

hadits rasulullah, ‘Barang siapa yang membunuh dengan sengaja, maka ia diserahkan

pada keluarga terbunuh. Apabila mereka mengkehendaki maka membunuhnya atau

minta diyah dengan 30 ekor unta hiqqah, 30ekor unta jadzaâ’ah dan 40 ekor unta

khalafah (jumlahnya 100 ekor unta). Hasil perdamaian itu untuk mereka (ahli waris si

terbunuh). Demikian itu untuk memperkeras terhadap pembunuhan. (HR. Tirmidzi)

2. Pembunuhan tidak sengaja (Qatlul syibhul ’amad)

Pembunuhan tidak sengaja ialah perbuatan terhadap diri seseorang dengan alat atau

sesuatu yang biasanya tidak mematikan. Tetapi seseorang itu mati karena perbuatan

atau tindakannya. Contoh orang memukul orang lain dengan sapu lidi kemudian yang

dipukul mati.

Pembunuhan tidak sengaja tidak kena hukuman qishash tetapi pembunuhnya harus

membayar diyat besar, sebagaimana diyat bagi pembunuh sengaja yang dimaafkan

ahli waris terbunuh. Diyat itu boleh dibayar selama 3 tahun dengan angsuran setiap

tahun 1/3-nya.

3. Pembunuhan tidak ada unsur membunuh (Qatlul Khathaâ’)

Pembunuhan yang tidak ada unsur membunuh ialah perbuatan yang tidak ditujukan

kepada seseorang tetapi seseorang mati karena perbuatannya. Misalnya orang

melempar batu ke hutan tiba-tiba orang mati terkena batu tersebut.

Orang membunuh orang lain tidak sengaja wajib memerdekakan seorang budak

mu’min adil

B. QISHASH

1. Pengertian Qishash

Menurut syaraâ’ qishash ialah pembalasan yang serupa dengan perbuatan

pembunuhan melukai merusakkan anggota badan/menghilangkan manfaatnya, sesuai

pelangarannya.
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2. Qishash ada 2 macam :

a. Qishash jiwa, yaitu hukum bunuh bagi tindak pidana pembunuhan.

b. Qishash anggota badan, yakni hukum qishash atau tindak pidana melukai,

merusakkan anggota badan, atau menghilangkan manfaatanggota badan.

3. Syarat-syarat Qishash

a. Pembunuh sudah baligh dan berakal (mukallaf). Tidak wajib qishash bagi

anak kecil atau orang gila, sebab mereka belum dan tidak berdosa.

b. Pembunuh bukan bapak dari yang terbunuh. Tidak wajib qishash bapak yang

membunuh anaknya. Tetapi wajib qishash bila anak membunuh bapaknya.

c. Orang yang dibunuh sama derajatnya, Islam sama Islam, merdeka dengan

merdeka, perempuan dengan perempuan, dan budak dengan budak.

d. Qishash dilakukan dalam hal yang sama, jiwa dengan jiwa, anggota dengan

anggota, seperti mata dengan mata, telinga dengan telinga.

e. Qishash itu dilakukan dengn jenis barang yang telah digunakan oleh yang

membunuh atau yang melukai itu.

f. Orang yang terbunuh itu berhak dilindungi jiwanya, kecuali jiwa orang kafir,

pezina mukhshan, dan pembunuh tanpa hak. Hal ini selaras hadits rasulullah,

‘Tidakklah boleh membunuh seseorang kecuali karena salah satu dari tiga

sebab: kafir setelah beriman, berzina dan membunuh tidak dijalan yang benar/

aniaya’ (HR. Turmudzi dan Nasaâ’)

4. Pembunuhan olah massa/kelompok orang

Sekelompok orang yang membunuh seorang harus diqishash, dibunuh semua..

5. Qishash anggota badan

Semua anggota tubuh ada qishashnya. Hal ini selaras dengan firman-Nya, ‘Dan kami

telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas)

dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi

dengan gigi, dan luka luka (pun) ada kisasnya. barangsiapa yang melepaskan (hak

kisas) nya, Maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. barangsiapa

tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu

adalah orang-orang yang zalim.’ (QS. Al-Maidah :45)

C. HIKMAH QISHASH

Hikmah qishash ialah supaya terpelihara jiwa dari gangguan pembunuh. Apabila

sesorang mengetahui bahwa dirinya akan dibunuh juga. Karena akibat perbuatan

membunuh oran g, tentu ia takut membunuh oran g lain. Dengan demikian

terpeliharalah jiwa dari terbunuh. Terpeliharalah manusia dari bunuh-membunuh.

Ringkasnya, menjatuhkan hukum yang sebanding dan setimpal itu, memeliharakan

hidup masyarakat: dan Al-Quran tiada menamai hokum yang dijatuhkan atas

pembunuh itu, dengan nama hukum mati atau hukum gantung, atau hukum bunuh,

hanya menamai hukum setimpal dan sebanding dengan kesalahan. Operasi
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pemberantasan kejahatan yang dilakukan pemerintah menjadi bukti betapa tinggi dan

benarnya ajaran islam terutama yang berkenaan hukum qishash atau hukum pidana

Islam.

D. DIYAT

1. Pengertian Diat

Diyat ialah denda pengganti jiwa yang tidak berlaku atau tidak dilakukan padanya

hukuman bunuh.

a. Bila wali atau ahli waris terbunuh memaafkan yang membunuh dari pembalasan

jiwa.

b. Pembunuh yang tidak sengaja

c. Pembunuh yang tidak ada unsur membunuh.

2. Macam-macam diyat

Diyat ada dua macam :

a. Diyat Mughalazhah, yakni denda berat

Diyat Mughalazhah ialah denda yang diwajibkan atas pembunuhan sengaja jika ahli

waris memaafkan dari pembalasan jiwa serta denda aas pembunuhan tidak sengaja

dan denda atas pembunuhan yang tidak ada unsur-unsur membunuh yang dilakukan

dibulan haram, ditempat haram serta pembunuhan atas diri seseorang yang masih

ada hubungan kekeluargaan. Ada pun jumlah diat mughallazhah ialah : 100 ekor unta

terdiri 30 ekor unta berumur 3 tahun, 30 ekor unta berumur 4 tahun serta 40 ekor unta

berumur 5 tahun (yang sedang hamil).

Diat Mughallazah ialah :

· Pembunuhan sengaja yaitu ahli waris memaafkan dari pembalasan jiwa.

· Pembunuhan tidak sengaja / serupa

· Pembunuhan di bulan haram yaitu bulan Zulqaidah, Zulhijjah, Muharram dan

Rajab.

· Pembunuhan di kota haram atau Mekkah.

· Pembunuhan orang yang masih mempunyai hubungan kekeluargaanseperti

Muhrim, Radhâ’ah atau Mushaharah.

· Pembunuhan tersalahdengan tongkat, cambuk dsb.

· Pemotongan atau membuat cacat angota badan tertentu.

b. Diyat Mukhaffafah, yakni dendaringan.

Diyat Mukhoffafah diwajibkan atas pembunuhan tersalah. Jumlah dendanya 100 ekor

unta terdiri dari 20 ekor unta beurumur 3 tahun, 20 ekor unta berumur 4 tahun, 20 ekor

unta betina berumur 2 tahun, 20 ekor unta jantan berumur 2 tahun dan 20 ekor unta

betina umur 1 tahun.

Diyat Mukhoffafah dapat pula diganti uang atau lainya seharga unta tersebut. Diat
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Mukhoffafah adalah sebagai berikut:

· Pembunuhan yang tersalah.

· Pembunuhan karena kesalahan obat bagi dokter.

· Pemotongan atau membuat cacat serta melukai anggota badan.

3. Ketentuan-ketentuan lain mengenai diat:

a. Masa pembayaran diyat, bagi pembunuhan sengaja dibayar tunai waktu itu juga.

Sedangkan pembunuhan tidak sengaja atau karena tersalah dibayar selama 3

tahun dan tiap tahun sepertiga.

b. Diyat wanita separo laki-laki.

c. Diyat kafir dhimmi dan muâ’hid separo diat muslimin.

d. Diyat Yahudi dan Nasrani sepertiga diatorang Islam.

e. Diyat hamba separo diatorang merdeka.

f. Diyat janin, sepersepuluh diat ibunya, 5 ekor unta.

4. Diyat anggota badan :

Pemotongan, menghilangkan fungsi, membuat cacad atau melukai anggota badan

dikenakan diyat berikut:

Pertama: Diyat 100 (seratus) ekor unta. Diatini untuk anggota badan berikut:

a. Bagi anggota badan yang berpasangan (kiri dan kanan) jika keduan-duanya

potong atau rusak, yaitu kedua mata, kedua telinga, kedua tangan, kedua kaki,

kedua bibir (atas bawah) dan kedua belah buah zakar.

b. Bagi anggota badan yang tunggal, seperti : hidung, lidah, dll..

c. Bagi tulang sulbi (tulang tempat keluar air mani laki-laki)

Kedua : Diyat 50 ekor unta. Diyat ini untuk anggota badan yang berpasangan, jika

salah satu dari keduanya (kanan dan kiri) terpotong.

Ketiga: Diat 33 ekor unta (sepertiga dari diatyang sempurna). Diyat ini terhadap :

a. Luka kepala sampai otak

b. Luka badan sampai perut

c. Sebelah tangan yang sakit kusta

d. Gigi-gigi yang hitam

Gigi satu bernilai 5 ekor unta. Kalau seseorang meruntuhkan satu gigi orang lain harus

membayar dengan 5 ekor unta. Kalau meruntuhkan 2, harus membayar 10 ekor.

Bagaimana kalau seseorang meruntuhkan semua gigiorang lain, apakah harus

membayar 5 ekor unta kali jumlah gigi tersebut ? Ulama berbeda pendapat. Sebagian

berpendapat : cukup membayar diyat 60 ekor unta (dewasa). Ulama lain berpendapat

harus membayar 5 ekor unta kali jumlah gigi.

Hal Sumpah

Orang yang menuduh membunuh harus mengemukakan bukti dan oran g yang

menolak tuduhan harus bersumpah. Apabila ada pembunuhan yang tidak diketahui

pembunuhnya, wali dari yang terbunuh bisa menuduh kepada sesorang atatu suatu
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kelompok yang mempunyai kaitan dengan pembunuhan, yaitu menyebutkan data

data.

Data-data yang dikemukakan seperti:

- Orang yang dituduh pernah bertengkar pada hari-hari sebelumnya

- Orang yang dituduh pernah disakitkan hatinya.

- Adanya alat yang hanya dimiliki oleh tertuduh

- Adanya berita dari seseorang tertuduh kalau tidak menerima tuduhan bisa

membela diri dengan bersumpah, bahwa ia betul-betul tidak membunuh.

E. KIFARAT PEMBUNUHAN

Pembunuh disamping dia wajib menyerahkan diri unutk dibunuh atau diat (denda)

maka ia diwajibkan juga membayar kifarat. Diyat adalah jenis denda sebagai tanda

penyesalan atau belasungkawa kepada keluarga korban. Sedang kifarat adalah jenis

denda sebagai tandataubat kepada Allah SWT.

Ada pun kifarat akibat pembunuhan adalah memerdekakan hamba yang Islam atau

dia wajib puasa dua bulan secara berturut-turut. Hal ini selaras dengan QS. An Nisaa:

92. [Hakam eLChudrie ].
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22.1

KEBANGSAAN

Bab ini berisi dokumen makalah, artikel dan diskusi tentang hal-hal yang berkaitan

dengan hidup berbangsa dan bernegara.

0269. MAKALAH : Mengapa Kaum Muslimin Tidak Berdaya ?

Oleh Ahmad Fuady

Mengapa kaum Muslimin begitu tak berdaya? Sebaliknya, kaum Yahudi begitu

perkasa? Inilah email yang pekan lalu saya terima dari Prof Salim Said yang

kemudian diteruskan banyak orang lain kepada saya.

‘Why are Jews so powerful?’ Ini adalah tulisan Dr Farrukh Saleem, direktur eksekutif

Pusat Riset dan Kajian Keamanan, Islamabad, Pakistan, yang juga kolumnis di

berbagai media. Dalam catatan Saleem, kini terdapat sekitar 14 juta orang Yahudi di

dunia: tujuh jutaan di Benua Amerika, lima jutaan di Asia, dua jutaan di Eropa, dan 100

ribuan di Afrika.

Pada pihak lain, ada 1.476.233.410 jiwa Muslim di muka bumi: satu miliaran di Asia,

400 jutaan di Afrika, sekitar 44 juta di Eropa, dan enam jutaan di Benua Amerika. Jadi,

satu di antara lima manusia beragama Islam; setiap satu Hindu atau Buddha ada dua

Muslim; dan setiap satu Yahudi ada 100-an Muslim. ‘Ever wondered why Muslims are

so powerless?’ Tulis Saleem.

Lihat saja fakta berikut: Figur sangat berpengaruh semacam Yesus [Kristus] dari

Nazareth adalah Yahudi. Albert Einstein, Sigmund Freud, dan Karl Marx. Begitu juga

sederetan nama yang ikut meningkatkan kesejahteraan manusia seperti Benjamin

Rubin penemu jarum suntik, Jonas Salk penemu pertama vaksin polio, Alert Salin

pengembang vaksin polio, Gertrude Elion pengembang obat leukemia, dan Baruch

Blumberg pengembang vaksin hepatitis B. Hasilnya, dalam 105 tahun terakhir, 15

ilmuwan Yahudi memenangkan Hadiah Nobel, sebaliknya hanya ada tiga pemenang

beragama Islam.

Masih banyak inventor lain di kalangan Yahudi. Misalnya, Stanley Mezor penemu

micro-processing chip, Leo Szillard pengembang reaktor rangkaian nuklir, Peter

Schulz penemu kabel fiber optik, Charles Adler penemu lampu lalu lintas, Benno

Strauss penemu besi tanpa karat, Isador Kisee penemu film suara, Emile Berliner

mikrofon telepon, dan Charles Ginsburg, perekam videotape.

Juga ada financiers Yahudi di dunia bisnis seperti Ralph Lauren (Polo), Levis Strauss

(Levi’s), Howard Schultz (Starbuck’s), Sergey Brin (Google), Michael Dell (komputer

Dell), Larry Ellison (Oracle), Donna Karan (DKNY), Irv Robbins (Baskins & Robbins),

dan Bill Rosenberg (Dunkin Donuts). Lalu, filantropis semacam George Soros yang

mendonasikan empat miliar dolar AS dan Walter Annenberg yang menyumbang dua
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miliar dolar untuk ratusan perpustakaan.

Figur Yahudi juga mencakup Richard Levin (Presiden Universitas Yale), Henry

Kissinger dan Madeleine Albright (keduanya mantan Menlu AS), Alan Greenspan

(ketua The Fed masa presiden Reagan, Bush, Clinton, dan Bush), Caspar Weinberger

(menhan AS), Maxim Litvinor (menlu Soviet), David Marshal (chief minister pertama

Singapura), Issac Isaacs (gubernur jenderal Australia), Benjamin Disraeli (negarawan

Inggris), Yevgeny Primakov (PM Rusia), Jorge Sampaio (presiden Portugal), John

Deutsch (direktur CIA), Herb Gray (deputi PM Kanada), Pierre Mendes (PM Prancis),

Michael Howard (mendagri Inggris), Bruno Kresiky (kanselor Austria), dan Robert

Rubin (menteri perbendaharaan Negara AS).

Bahkan, Hollywood didirikan orang Yahudi. Bintang film terkenal keturunan Yahudi

termasuk Harrison Ford, Tony Curtis, Charles Bronson, Sandra Bullock, Billy Christal,

Woody Allen, Paul Newman, Peter Sellers, Dustin Hoffman, Kirk dan Michael Douglas,

Ben Kingsley, dan Goldie Hawn. Lalu, sutradara dan produser film Steven Spielberg,

Mel Brooks, Oliver Stone, dan Aaron Spelling.

Dengan begitu, tidak heran kalau bangsa Yahudi sangat berpengaruh dalam banyak

bidang. Ditambah lobi Israel dan lobi Yahudi yang kuat di berbagai negara Barat,

pengaruh Yahudi dalam ekonomi dan politik global sulit tertandingi.

Mengapa kaum Muslim tak berdaya? Saleem memberikan dua kesimpulan saja:

Dunia Muslim kurang memiliki kapasitas untuk menghasilkan iptek; dan gagal

melakukan difusi iptek. Terdapat kepincangan amat mencolok dalam bidang

pendidikan. Di seluruh 57 negara anggota OKI hanya ada sekitar 500 universitas;

sedangkan India ada 8.407 dan AS punya 5.758 universitas. Tidak ada universitas di

dunia Muslim yang masuk 500 universitas terbaik ‘Academic Ranking of World

Universities’ versi Shanghai Jiao Tong. Hasilnya, hanya ada 230 ilmuwan per satu juta

Muslim; sedangkan AS 4.000-an dan Jepang 5.000-an.

Memang, pendidikan di dunia Muslim jauh tertinggal. Sebagian besar karena keadaan

ekonomi dan keuangan yang tidak memadai, sehingga gagal menyediakan pendidikan

berkualitas sejak tingkat dasar sampai tinggi. Sedangkan beberapa negara Muslim

kaya penghasil minyak tidak memprioritaskan pendidikan; banyak dana dihamburkan

untuk anggaran pertahanan dan proyek mercusuar seperti gedung tertinggi di dunia.

Indonesia dengan penduduk Muslim terbanyak di dunia masih berkutat dengan usaha

peningkatan kuantitas dan kualitas pendidikan. Meski 20 persen anggaran pusat dan

daerah sudah diabdikan untuk pendidikan, sebagian besar pendidikan masih bermutu

rendah. Sementara itu, sekolah dan universitas bermutu kian sulit terjangkau karena

biaya kian mahal. Jika Indonesia ingin merebut posisi terdepan dalam pendidikan di

Dunia Muslim, pembenahan pendidikan mesti benar-benar menjadi prioritas pokok.
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Seorang penulis milis MF menyatakan, kenyataan ini adalah “ironi karena lima ayat

surah al-‘Alaq yang pertama kali diterima Rasulullah SAW yang didahului perintah

‘Iqra’ tidak berdampak luas dalam kehidupan [umat] Islam”.

Menyangkut akselerasi pendidikan dan pengembangan iptek, adalah keniscayaan bagi

kaum Muslim mengembangkan keter bukaan pada sumber iptek dari mana pun. Ini

berarti meniscayakan pula penghilangan sikap apologetik, defensif, dan reaktif dari

sebagian Muslim yang masih sangat mencurigai segala macam iptek yang bersumber,

misalnya, dari Barat.

Kalangan Muslim seperti ini seolah melupakan sejarah kemajuan iptek di tangan

ilmuwan Muslim di masa klasik yang bersumber dari sikap keterbukaan menerima dan

mengkaji berbagai sumber iptek untuk kemudian mereka kembangkan menjadi iptek

universal yang bermanfaat bagi peningkatan kualitas kehidupan kemanusiaan.

Dalam kaitan itu, kaum Muslim patut mengembalikan rasa percaya diri. Karena sering

ada kecurigaan berlebihan bersumber dari kekhawatiran dan ketakutan berlebihan,

akhirnya menimbulkan mentalitas tertutup dan bahkan ‘mentalitas terkepung’.

Akan tetapi, ketidakberdayaan kaum Muslimin tidak hanya terutama bersumber dari

keterbelakangan pendidikan. Ketidakberdayaan itu juga terkait dengan berbagai

realitas lain Dunia Islam, terutama dalam bidang politik, sosial, budaya, dan bahkan

pemahaman keagamaan. Karenanya, usaha mengatasi ketidakberdayaan kaum

Muslimin mesti juga melibatkan pembenahan dan perbaikan keadaan sehingga dapat

memberikan kondisi kondusif bagi pemberdayaan dan pemajuan kaum Muslimin

dalam berbagai bidang.

Ketidakberdayaan kaum Muslimin sangat terkait dengan kondisi politik yang kacau di

banyak bagian Dunia Muslim sejak masa kolonialisme Eropa sampai sekarang.

Kekacauan politik itu dalam batas tertentu berhubungan dengan ketidakadilan tatanan

politik internasional, seperti terlihat di Timur Tengah menyangkut konflik Palestina

Israel, dan pendudukan sekutu yang terus berlanjut di Irak dan Afghanistan.

Tetapi jelas, kekacauan politik terutama bersumber dari kegagalan banyak negara

Muslim membangun sistem politik yang viabel—mampu bertahan karena dapat

diterima masyarakatnya sendiri sebab demokratis, misalnya. Namun, yang terjadi di

banyak negara Muslim, realitas politik adalah otoritarianisme militer dan sipil yang

berkuasa sangat lama, amat korup, yang hampir tidak memberikan ruang bagi warga

negara bersuara. Indonesia pernah memiliki pengalaman seperti ini di masa Presiden

Soekarno dan Presiden Soeharto sebelum kemudian tumbang lewat peristiwa yang

melibatkan kekuatan rakyat dan pertumpahan darah.

Di banyak negara Muslim lain, situasi politik kacau masih terus berlanjut sampai kini.

Meski kekuasaan otoritarianisme Ben Ali (Tunisia) dan Husni Mubarak (Mesir) telah
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22.2

ditumbangkan kekuatan rakyat, pergulatan politik masih berlangsung. Bahkan,

pertumpahan darah terus terjadi di Syria dan Yaman, yang bukan tidak mungkin

menular ke negara-negara Muslim otoriter lain di Dunia Arab.

Instabilitas politik dan kekerasan berdarah juga terus terjadi di Afghanistan, Irak, dan

Pakistan. Bahkan, Malaysia yang bagi sebagian orang menjadi ‘model’ stabilitas politik

dan kemajuan ekonomi, juga menerapkan politik totaliter represif seperti terlihat dalam

demonstrasi menuntut Pilihan Raya yang bersih dan jujur.

Kekacauan politik di negara-negara Muslim ini, terutama disebabkan—meminjam

istilah Buya Syafii Maarif—‘syahwat politik’ yang nyaris tidak terkendali, baik pada

level kepemimpinan puncak maupun elite politik lain. Ketika beberapa negara Muslim

menjadi demokrasi, seperti Indo nesia, syahwat politik itu menghinggapi hampir

seluruh elite politik ditingkat nasional maupun lokal. Lebih celaka lagi, syah wat politik

itu bercampur dengan ‘syah wat ekonomi’ yang juga tidak terkendali sehingga

menimbulkan wabah korupsi.

Dalam situasi politik dan ekonomi koruptif seperti itu, bagaimana mungkin kaum

Muslimin bisa berdaya? Sumber daya alam, seperti minyak, gas, dan banyak barang

tambang lain tidak diabdikan untuk peningkatan kesejahteraan rakyat, tetapi

sebaliknya guna kepentingan politik rezim berkuasa. Lebih parah lagi, situasi kacau—

ketiadaan stabilitas politik dan ekonomi koruptif—membuka ruang besar bagi infiltrasi

dan penetrasi kekuatan asing yang membuat keadaan kian kacau.

Karena itu, dalam konteks pemberdayaan Muslimin, agenda paling pokok adalah

membenahi rumah tangga sendiri, membangun sistem politik demokratis yang viabel

dan ekonomi yang bersih dari korupsi, serta pembangunan yang berpihak kepada

pemberdayaan warga. [Azyumardi Azra ].

0470. Piagam Jakarta dan Sikap Kristen

Sudah bukan zamannya lagi menuduh kaum Muslimin “anti-Pancasila”.?

Oleh : Dr. Adian Husaini

Tanggal 22 Juni biasanya dikenang oleh umat Muslim Indonesia sebagai hari

kelahiran Piagam Jakarta. Tetapi, tampaknya, kaum Kristen di Indonesia masih tetap

menjadikan Piagam Jakarta sebagai momok yang menakutkan. Padahal, Piagam

Jakarta bukanlah barang haram di negara ini. Bahkan, dalam Dekritnya pada 5 Juli

1959, Presiden Soekarno dengan tegas mencantumkan, bahwa? “Piagam Jakarta

tertanggal 22 Juni 1945 menjiwai dan merupakan suatu rangkaian kesatuan dengan

konstitusi tersebut.”

Tapi, entah kenapa, kaum Kristen di Indonesia begitu alergi dan ketakutan dengan

Piagam Jakarta. Sebagai contoh,? Tabloid Kristen REFORMATA edisi 103/Tahun
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VI/16-31 Maret? 2009 menurunkan laporan utama berjudul “RUU Halal dan Zakat:

Piagam Jakarta Resmi Diberlakukan?”? Dalam pengantar redaksinya, tabloid Kristen

yang terbit di Jakarta ini menulis bahwa dia mengemban tugas mulia untuk

mengamankan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang pluralis, sebagaimana

diperjuangkan oleh para pahlawan bangsa.

“Hal ini perlu terus kita? ingatkan sebab akhir-akhir ini kelihatannya makin gencar saja

upaya orang-orang yang ingin merongrong negara kita yang berfalsafah Pancasila,

demi memaksakan diberlakukannya syariat agama tertentu dalam seluruh aspek

kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagaimana kita saksikan, sudah banyak

produk perundang-undangan maupun peraturan daerah (perda) yang diberlakukan di

berbagai tempat, sekalipun banyak rakyat yang menentangnya. Para pihak yang

memaksakan kehendaknya ini, dengan dalih membawa aspirasi kelompok mayoritas,

saat ini telah berpesta pora di atas kesedihan kelompok masyarakat lain, karena

ambisi mereka, satu demi satu berhasil dipaksakan. Entah apa jadinya negara ini

nanti, hanya Tuhan yang tahu,” demikian kutipan sikap Redaksi Tabloid Kristen

tersebut.

Cornelius D. Ronowidjojo, Ketua Umum DPP PIKI (Persekutuan Inteligensia Kristen

Indonesia), seperti dikutip tabloid Reformata menyatakan, bahwa Piagam Jakarta

sekarang sudah dilaksanakan dalam realitas ke-Indonesian melalui Perda dan UU.

“Sekarang tujuh kata yang telah dihapus itu, bukan hanya tertulis, tapi sungguh nyata

sekarang,” tegasnya. Yang menggemaskan, demikian Cornelius, yang melakukan hal

itu, bukan lagi para pejuang ekstrim kanan, tapi oknum-oknum di pemerintahan dan

DPR. “Ini kecelakaan sejarah. Harusnya penyelenggara negara itu bertobat, dalam arti

kembali ke Pancasila secara murni dan konsekuen,” kata Cornelius lagi. Bahkan,

tegasnya, “Saya mengatakan bahwa mereka sekarang sedang berpesta di tengah

puing-puing keruntuhan NKRI.”

Bagi umat Islam Indonesia, sikap antipati kaum Kristen terhadap syariat Islam tentulah

bukan hal baru. Mereka – sebagaimana sebagian kaum sekular–berpendapat, bahwa

penerapan syariat Islam di Indonesia bertentangan dengan Pancasila. Pada era 1970

1980-an, logika semacam ini sering kita jumpai. Para siswi yang berjilbab di

sekolahnya, dikatakan anti Pancasila. Pegawai negeri yang tidak mau menghadiri

perayaan Natal Bersama, juga bisa dicap anti Pancasila. Pejabat yang enggan

menjawab tes mental, bahwa ia tidak setuju untuk menikahkan anaknya dengan orang

yang berbeda, juga bisa dicap anti-Pancasila. Kini, di era reformasi, sebagian

kalangan juga kembali menggunakan senjata Pancasila untuk membungkam aspirasi

keagamaan kaum Muslim.

Rumusan Pancasila yang sekarang adalah: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa, 2.

Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang

dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan 5.

Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Rumusan Pancasila tersebut adalah

yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 yang merupakan hasil dekrit Presiden 5
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Juli 1959, yang dengan tegas menyatakan: “Bahwa kami berkeyakinan? bahwa

Piagam Jakarta tertanggal 22 Juni 1945 menjiwai dan merupakan suatu rangkaian

kesatuan dengan konstitusi tersebut.”

Jadi, Dekrit Presiden Soekarno itulah yang menempatkan Piagam Jakarta sebagai

bagian yang sah dan tak terpisahkan dari Konstitusi Negara NKRI, UUD 1945. Dekrit

itulah yang kembali memberlakukan Pancasila yang sekarang. Prof. Kasman

Singodimedjo, yang terlibat dalam lobi-lobi tanggal 18 Agustus 1945 di PPKI,

menyatakan, bahwa Dekrit 5 Juli 1959 bersifat “einmalig”, artinya berlaku untuk

selama-lamanya (tidak dapat dicabut). “Maka, Piagam Jakarta sejak tanggal 5 Juli

1959 menjadi sehidup semati dengan Undang-undang Dasar 1945 itu, bahkan

merupakan jiwa yang menjiwai Undang-undang Dasar 1945 tersebut,” tulis Kasman

dalam bukunya, Hidup Itu Berjuang, Kasman Singodimedjo 75 Tahun (Jakarta: Bulan

Bintang, 1982).

Karena itu, adalah sangat aneh jika masih saja ada pihak-pihak tertentu di Indonesia

yang alergi dengan Piagam Jakarta. Dr. Roeslan Abdulgani, tokoh utama PNI, selaku

Wakil Ketua DPA dan Ketua Pembina Jiwa Revolusi, menulis: “Tegas-tegas di dalam

Dekrit ini ditempatkan secara wajar dan secara histories-jujur posisi dan fungsi Jakarta

Charter tersebut dalam hubungannya dengan UUD Proklamasi dan Revolusi kita

yakni: Jakarta Charter sebagai menjiwai UUD ’45 dan Jakarta Charter sebagai

merupakan rangkaian? kesatuan dengan UUD ’45.” (Dikutip dari Endang Saifuddin

Anshari, Piagam Jakarta 22 Juni 1945: Sebuah Konsensus Nasional Tentang Dasar

Negara Republik Indonesia (1945-1949), (Jakarta: GIP, 1997), hal. 130).

Dalam pidatonya pada hari peringatan Piagam Jakarta tanggal 29 Juni 1968 di

Gedung Pola Jakarta, KHM Dahlan, yang juga Menteri Agama ketika itu mengatakan:

“Bahwa di atas segala-galanya, memang syariat Islam di Indonesia telah berabad

abad dilaksanakan secra konsekuen oleh rakyat Indonesia, sehingga ia bukan hanya

sumber hukum, malahan ia telah menjadi kenyataan, di dalam kehidupan rakyat

Indonesia sehari-hari yang telah menjadi adat yang mendarah daging. Hanya

pemerintah kolonial Belandalah yang tidak mau menformilkan segala hukum yang

berlaku di kalangan rakyat kita itu, walaupun ia telah menjadi ikatan-ikatan hukum

dalam kehidupan mereka sehari-hari.” (Ibid, hal. 135).

Meskipun Piagam Jakarta adalah bagian yang sah dan tidak terpisahkan dari UUD

1945, tetapi dalam sejarah perjalanan bangsa, senantiasa ada usaha keras untuk

menutup-nutupi hal ini. Di zaman Orde Lama, sebelum G-30S/PKI, kalangan komunis

sangat aktif dalam upaya memanipulasi kedudukan Piagam Jakarta. Ajip Rosidi,

sastrawan terkenal menulis dalam buku, Beberapa Masalah Umat Islam Indonesia

(1970): “Pada zaman pra-Gestapu, PKI beserta antek-anteknyalah yang paling takut

kalau mendengar perkataan Piagam Jakarta… Tetapi agaknya ketakutan akan

Piagam Jakarta, terutama ke-7 patah kata itu bukan hanya monopoli PKI dan antek

anteknya saja. Sekarang pun setelah? PKI beserta antek-anteknya dinyatakan bubar,

masih ada kita dengar tanggapan yang aneh terhadapnya.” (Ibid, hal. 138).
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Jadi, sikap alergi terhadap Piagam Jakarta jelas-jelas bertentangan dengan Konstitusi

Negara RI, UUD 1945. Meskipun secara verbal “tujuh kata” (dengan kewajiban

menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya) telah terhapus dari naskah

Pembukaan UUD 1945, tetapi kedudukan Piagam Jakarta sangatlah jelas,

sebagaimana ditegaskan dalam Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Setelah itu, Piagam

Jakarta juga merupakan sumber hukum yang hidup. Sejumlah peraturan perundang

undangan yang dikeluarkan setelah tahun 1959 merujuk atau menjadikan Piagam

Jakarta sebagai konsideran.

Sebagai contoh, penjelasan atas Penpres 1/1965 tentang Pencegahan

Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama, dibuka dengan ungkapan: “Dekrit

Presiden tanggal 5 Juli 1959 yang menetapkan Undang-undang Dasar 1945 berlaku

lagi bagi segenap bangsa Indonesia ia telah menyatakan bahwa Piagam Jakarta

tertanggal 22 Juni 1945 menjiwai dan merupakan suatu rangkaian kesatuan dengan

konstitusi tersebut.”

Dalam Peraturan Presiden No 11 tahun 1960 tentang Pembentukan Institut Agama

Islam Negeri (IAIN), juga dicantumkan pertimbangan pertama: “bahwa sesuai dengan

Piagam Djakarta tertanggal 22 Djuni 1945, yang mendjiwai Undang-undang Dasar

1945 dan merupakan rangkaian kesatuan dengan Konstitusi tersebut…”.

Sebuah buku yang cukup komprehensif tentang Piagam Jakarta ditulis oleh sejarawan

Ridwan Saidi, berjudul Status Piagam Jakarta: Tinjauan Hukum dan Sejarah (Jakarta:

Mahmilub, 2007). Ridwan menulis, bahwa hukum Islam adalah hukum yang hidup di

tengah masyarakat Muslim. Tanpa UUD atau tanpa negara pun, umat Islam akan

menjalankan syariat Islam. Karena itu, Piagam Jakarta, sebenarnya mengakui hak

orang Islam untuk menjalankan syariatnya. Dan itu telah diatur dalam Dekrit Presiden

5 Juli 1959 yang dituangkan dalam Keppres No. 150/tahun 1959 sebagaimana

ditempatkan dalam Lembaran Negara No. 75/tahun 1959.

Hukum Islam telah diterapkan di bumi Indonesia ini selama ratusan tahun, jauh

sebelum kauh penjajah Kristen datang ke negeri ini. Selama beratus-ratus tahun pula,

penjajah Kristen Belanda berusaha menggusur hukum Islam dari bumi Indonesia. C.

van Vollenhoven dan Christian Snouck Hurgronje, misalnya, tercatat sebagai sarjana

Belanda yang sangat gigih dalam menggusur hukum Islam.? Tapi, usaha mereka tidak

berhasil sepenuhnya. Hukum Islam akhirnya tetap diakui sebagai bagian dari sistem

hukum di wilayah Hindia Belanda. Melalui RegeeringsReglement, disingkat RR, biasa

diterjemahkan sebagai Atoeran Pemerintahan Hindia Belanda (APH), pasal 173

ditentukan bahwa: “Tiap-tiap orang boleh mengakui hukum dan aturan agamanya

dengan semerdeka-merdekanya, asal pergaulan umum (maatschappij) dan

anggotanya diperlindungi dari pelanggaran undang-undang umum tentang hukum

hukuman (strafstrecht).” (Ridwan Saidi, Status Piagam Jakarta hal. 96).

Jadi, meskipun sudah berusaha sekuat tenaga,? Belanda akhirnya tidak berhasil

sepenuhnya menggusur syariat Islam dari bumi Indonesia. Ridwan menulis: “Sampai
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dengan berakhirnya masa VOC tahun 1799, VOC terus berkutat untuk melakukan

unifikasi hukum dengan sedapat mungkin menyingkirkan hukum Islam, tetapi sampai

munculnya Pemerintah Hindia Belanda usaha itu sia-sia belaka.”? (Ibid, hal. 94).

Kegagalan penjajah Kristen Belanda untuk menggusur syariat Islam, harusnya

menjadi pelajaran berharga bagi kaum Kristen di Indonesia. Mereka harusnya

menyadari bahwa kedudukan syariat Islam bagi kaum Muslim sangat berbeda dengan

kedudukan hukum Taurat bagi Kristen. Dengan mengikuti ajaran Paulus, kaum Kristen

memang kemudian berlepas diri dari hukum Taurat dengan berbagai pertimbangan.

Dalam bukunya yang berjudul Syariat Taurat atau Kemerdekaan Injil? (Mitra Pustaka,

2008), Pendeta Herlianto menguraikan bagaimana kedudukan hukum Taurat bagi

kaum Kristen saat ini. Dalam konsep Kristen, menurut Herlianto, keselamatan dan

kebenaran bukanlah tergantung dari melakukan perbuatan hukum-hukum Taurat,

melainkan karena Iman dan Kasih Karunia dengan menjalankan hukum Kasih.? Jadi,

hukum Kasih itulah yang kemudian dipegang kaum Kristen. Hukum sunat (khitan),

misalnya, meskipun jelas-jelas disyariatkan dalam Taurat, tetapi tidak lagi diwajibkan

bagi kaum Kristen. ‘Sunat’ yang dimaksud, bukan lagi syariat sunat sebagaimana

dipahami umat-umat para Nabi sebelumnya, tetapi ditafsirkan sebagai “sunat rohani”.

(Rm. 2:29). (Herlianto, Syariat Taurat atau Kemerdekaan Injil? Hal. 16-17).

Babi, misalnya, juga secara tegas diharamkan dalam Kitab Imamat, 11:7-8. Tetapi,

teks Bibel versi Indonesia tentang babi itu sendiri memang sangat beragam, meskipun

diterbitkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia (LAI). Dalam Alkitab versi LAI, tahun 1968

ditulis: “dan lagi babi, karena sungguh pun kukunya terbelah dua, ia itu? bersiratan

kukunya, tetapi dia tiada memamah biak, maka haramlah ia kepadamu. Djanganlah

kamu makan daripada dagingnya dan djangan pula kamu mendjamah bangkainya,

maka haramlah ia kepadamu.” (Dalam Alkitab versi LAI tahun 2007, kata babi berubah

menjadi babi hutan: “Demikian juga babi hutan, karena memang berkuku belah, yaitu

kukunya bersela panjang, tetapi tidak memamah biak, haram itu bagimu. Daging

binatang-binatang itu janganlah kamu makan dan bangkainya janganlah kamu sentuh;

haram semuanya itu bagimu.”). Pada tahun yang sama, 2007, LAI juga menerbitkan

Alkitab dalam Bahasa Indonesia Masa Kini, yang menulis ayat tersebut: “Jangan

makan babi. Binatang itu haram, karena walaupun kukunya terbelah, ia tidak

memamah biak. Dagingnya tak boleh dimakan dan bangkainya pun tak boleh disentuh

karena binatang itu haram.”

Jika dibaca secara literal, maka jelaslah, harusnya babi memang diharamkan. Tetapi,

kaum Kristen mempunyai cara tersendiri dalam memahami kitabnya. Menurut

Herlianto, Rasul Paulus telah memberikan pengertian hukum Taurat dengan jelas:

“Tetapi sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat, sebab kita telah mati bagi

dia, yang mengurung kita, sehingga kita sekarang melayani dalam keadaan baru dan

bukan dalam keadaan lama menurut hukum-hukum Taurat.” (Rm. 7:6). (Herlianto,

Syariat Taurat atau Kemerdekaan Injil?? Hal. 20).
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22.3

Pandangan kaum Kristen terhadap hukum Taurat tentu saja sangat berbeda dengan

pandangan dan sikap umat Islam? terhadap Syariat Islam. Sampai kiamat, umat Islam

tetap menyatakan, bahwa babi adalah haram. Teks al-Quran yang mengharamkan

babi juga tidak pernah berubah sepanjang zaman, sampai kiamat. Hingga kini, tidak

ada satu pun umat Islam yang menolak Syariat khitan, dan menggantikannya dengan

“khitan ruhani". Sebab, umat Islam bukan hanya menerima ajaran, tetapi juga

mempunyai contoh dalam pelaksanaan syariat, yaitu Nabi Muhammad saw. Karena

sifatnya yang final dan universal, maka syariat Islam berlaku sepanjang zaman dan

untuk semua umat manusia. Apa pun latar belakang budayanya, umat Islam pasti

mengharamkan babi dan mewajibkan shalat lima waktu. Apalagi, dalam pandangan

Islam, Syariat Islam itu mencakup seluruh aspek kehidupan manusia; mulai tata cara

mandi sampai mengatur perekonomian.

Pandangan dan sikap umat Islam terhadap syariat Islam semacam ini harusnya

dipahami dan dihormati oleh kaum Kristen. Sangat disayangkan, tampaknya, kaum

Kristen di Indonesia masih saja melihat Syariat Islam dalam perspektif yang sama

dengan penjajah Kristen Belanda, dahulu. Padahal. Sudah bukan zamannya lagi

menuduh kaum Muslimin yang melaksanakan ajaran Islam sebagai "anti-Pancasila".

"anti-NKRI", dan sebagainya. [Depok, 16 Juni 2009/www.hidayatullah.com }

Posted in Opini by Abdul Shaheed on the June 26th, 2009

Catatan Akhir Pekan ICAP] Adian Husaini ke-264 adalah hasil kerjasama antara

Radio Dakta dan www.hidayatullah.com

0482. Sistem Khilafah Dan Demokrasi

Faham keagamaan Islam bertype ekstreem menunjuk system khilafa sebagai satu

satunya system pemerintahan yang Islami dan kaffah, sedang demokrasi yang

cenderung menawarkan pilihan sikap dipandang tak dikenal dalam Islam, karena hal

itu mengurangi loyalitas pada syari'ah.

Pertanyaan:

a. Apakah system khilafah dalam pemerintahan yang Islami meupakan konsep baku

dan tunggal?

Jawaban

Sistem khilafah merupakan masalah ijtihadiyah sebagaimana hasil keputusan hukum

yang pada konferwil genggong tahun 2007.

1.790 : 2 &al:J 3- : - le & 4 t-al

* : -- : - ; se:J Jé è: *us --a: : ua, -al- J aX-J: 59.a/ Ale Aji &2, : -l°

*- Jal e-l u, a - - 4 - J S JJa.
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2. 17: Je Gu-J y-a.J

Jeur J-e 3 v -> - s, J. 4. a3: v & Jail, Je, e,- Jl-: 23--3 ar: Jī: , -!

e, u) :S; eu Ji e-l 2u4 -- U: a . . , SJ: - J su: :- v ->

Je : , S-A 2l-}u 9L - us... (< -S : J-Asal & G-ei - au

J>> si ex-) ul & Gua: Ji -- 89-9 &i Je S Ja: - S3 ..... J-M: Ju-}\; 3)3-J

J- al- & 4ua & 9 :, Je - S3 : sua &3 - J-, -l° S; 89-9

*l ssu Qs;- 92 - 89-J * 4: u>> 4.63 --0 u-J 4, J.

3. 69: Je s; -J -ue- ia-J 3-la: J9-Uls &-J

v & Us aju -J: , -9u : - leu-l - Jai si,- ex-J 9 : Juli -aal vi:

4 - 4 J- 9 - J 9° : ul B-us : - bal-b 4 J;- se - su - ve-an al

• Ji Qi : 53-. S Aeu-Ji: 4-J Jai ue *J &,a yu-) •i : - - 4°9-Ju - Jl

*J -la aé - ssa :3; ,: : es Aé al-J yu: :ui - - - s's a

* 4>] s as: si e-eb43-Jºu - 9 :ua-l: : -> -al

4.662-661 : 26 : : :9-y ial

*&-J al-J : 5-3: le J.: L-l - s>; 45 -3.J 9ul si ex-J si : a-, -)

*J 44.2 le: S 4u ule u: :w J S- 4°uli Ayu: -49- 29-) sule &, &s ula

a + 2lue's uju seus : - asal J: - u- usul : - - -!>

5.81 : 2 °9-9 su-J

s- S: 29-31 y2 yJ use', ua, -! :9-9 -- as- 3-lai 9 as-S ols &, & a-9:

J ex-Je:9-9 as-S : - es-J, a se - Guel 89-9 - 3:- -

9: “s e-l J- < --> , esse -- - La 9 aul 4 : A ->

-al

b. Tidak bijakkah demokrasi diintregasikan untuk membangun suasana kondusif pada

struktur masyarakat yang Bhinneka Tunggal Ika?

Jawaban:

Bijak selama tidak bertentangan dengan ruh al Syar'i sebagai bentuk akhlaqul karimah.

Dasar Pengambilan Hukum

Su-udu al Tasdiq ala Syarhi Sulam al Taufiq
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JewJ Leu J-uU Aél;.J Ju - 3'- J-u! Ges 2l, Ju

Tasyri' al Janai 1 hal 223

-3: 4-s, aul : sisau & - : - Jl, Jes-a: le : :M; 9:1: 3l

3 -J: JUál Jes-a, Je à-> :30; 3:1: esur 31 - 44u le Asia) --> 4 keual

J: 4-2. Gi-S - iala u9ua uku :\, E:\, : -- 4-s, aw -- sisau 'e ->

u: Jaj &, & -'s Qi - Jal lu - u: - )- - - Js Je

|Hasil Bahtsul Masail PWNU Jatim 2009 di PP.Al Usymuni Sumenep]

Didin Banjarmasin

6

s-A b, u: & ul : -& : : exei : -3 : 40 - 4 J: Ju

Bersabda Rasululloh : Khilafah pada ummatku hanya 30 tahun, kemudian kerajaan.

(HRTurmudzi)

Berikut Dalil yang tak terbantahkan tentang tak wajibnya mendirikan khilafah...

J -- sa, & e:u b,- si (*A sul: ) au)- -a-l si (Aeu-lu Sue

es, -->J Aulau : -u -us eu-J 3,és keual : ; , ; esa, , , : , 4-2

“ aul Ss eur - & 9° : - : ---> -l eur ak : -- sui : - 9 Ju-J

J. Je -ji - J u534 - 3,- J-el Jae Ji 4's [321 Jel 3,4 u: J; eu : Ju :

-- 9b :- : 2-3 : 4b, 25 ra, si --> -l eur e; ; 4: as- Je

• Ji 4,4 -, -!: **.* -1, 0° : A, al-ue &- 9 Ju Als, 1453 - Uv 4-l; 4,6*

>;-l eu-Il -s-su ** Ju: : ex-J -S A : - ; salah Jes : -,* 4>&

4 9 e-lu ule : 9-e J - 4u es di as- e-9 - 3- ra-S

- 2, Ji : * Jés : - - ->> 4u-ali keu-Ju 2, Ji : as Jes 49-e Je - - - &

& 2,- 9 --> s, Je &4 , - - -us 3'- - - - - 4 98 - Jal

J : Jè eu-Ji e : , : -S - : le - eu :U Aeu-J as; -J

J: :ua- Jl &-J J;: 3,4 - : 9 u!;- -u! 3: aul J-uU & : wi -->J

e -> s, v - - 4 : ---S ;u su J; ul Jes : - : , -

Jé .

Perhatikan penggalan hadits ini:
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aul Ss eur - & 9° : - ---> -l eur ek : -- sui : - 9 Ju-Ji :

J: le -i; -sel uš- - - J-el Jazi Ji 3 : 45 3,4 u: J;.eu : Jé :

Hendaklah Engkau menetapi jamaah kaum Muslimin dan Imam Mereka. Hudzaifah

bertanya. Jika Kaum Muslimin tak punya jamaah dan pemimpin?, Nabi menjawab:

Maka HINDARILAH SELURUH KELOMPOK-KELOMPOK itu, walaupun engkau

hanya menggigit pangkal pohon (untuk makan) sampai kau mati...(H.R. Bukhari dan

Muslim).

PERHATIKAN! Jika mendirikan khilafah sesudah tak adanya itu merupakan

kewajiban, niscaya Nabi takkan menyuruh Hudzaifah ketika tak ada pemimpin

(khilafah) untuk uzlah, pasti beliau akan berkata: "JIKA BEGITU, ENGKAU HARUS

MENGUSAHAKAN BERDIRINYA KHILAFAH". Ini sungguh dalil yg sangat jelas, jika

anda tak terlalu fanatik....

Sementara Hizbuttahrir mengatakan orang yg tak mendukung khilafah itu berdosa.

Padahal Nabi sendiri malah menyuruh untuk mengasingkan diri, bukan

mengusahakan berdirinya khilafah. Mana yg lebih utama untuk ditaati, HT atau

Nabi?
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23

23.1

KONTEMPORER

Bab ini berisi dokumen tanya jawab dan diskusi tentang hal-hal yang berkaitan dengan

masalah baru yang tidak ada atau jarang ditemukan pembahasannya dalam fiqih

klasik.

0019. CD Software Bajakan

PERTANYAAN :

Saya bekerja pada bagian komputer, semenjak saya memulai pekerjaan di bagian ini,

saya bertugas untuk mengcopy berbagai program untuk memudahkan pekerjaan

dengannya. Dan hal itu dapat dilakukan tanpa saya membeli dari kepingan asli

program ini, dan perlu diketahui bahwa pada berbagai program tersebut terdapat

ungkapan peringatan (larangan) mengcopy, yang maksudnya bahwa hak penyalinan

terpelihara, serupa dengan ungkapan “hak percetakan terpelihara” yang terdapat pada

sebagian kitab. Dan pemilik program tersebut boleh jadi seorang muslim atau kafir.

Pertanyaan saya: apakah boleh menyalin (mengcopy) dengan cara ini ?

JAWABAN :

Tidak diperbolehkan menyalin berbagai program yang pemiliknya melarang untuk

menyalinnya kecuali dengan izin mereka, berdasarkan sabda Rasulullah Shallallahu

alaihi wasallam : “Kaum muslimin berpegang diatas syarat-syarat mereka”, dan

sabdanya shallallahu alaihi wasallam: “Tidak halal harta seorang muslim kecuali

dengan kerelaan dirinya”, dan sabdanya shallallahu alaihi wasallam :”Barangsiapa

yang lebih dahulu dalam perkara mubah, maka dia lebih berhak dengannya”. Sama

saja apakah pemilik berbagai program tersebut muslim atau pun kafir yang bukan

harbi (yang boleh diperangi), sebab hak orang kafir yang bukan harbi terpelihara

seperti hak seorang muslim. Hanya kepada Allah kita memohon taufiq,shalawat dan

salam kepada Nabi kita Muhammad,pengikutnya,dan para shahabatnya.

PERTANYAAN :

Apa hukum mengcopy program-program computer yang bermanfaat dari cd-nya yang

asli, yang diterbitkan oleh salah satu perusahaan, untuk dimanfaatkan secara pribadi,

atau membagikannya kepada teman-teman, atau untuk dijual. Apakah sama

hukumnya jika perusahaan ini dimiliki orang-orang kafir atau muslimin, ataukah tidak

(sama hukumnya) ?

JAWABAN :

Pertama: kita bertanya, apakah perusahaan tersebut yang menerbitkan berbagai

program ini, apakah secara jujur dia yang menjaga haknya atau tidak? Jika tidak benar

bahwa dia yang membuatnya sendiri dan memeliharanya, maka boleh bagi setiap
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orang menyalin darinya, sama saja apakah untuk dirinya, atau untuk dibagikan kepada

teman-temannya, atau dia jual. Sebab tidak terjaga (haknya). Adapun jika ia

mengatakan: hak penyalinan terpelihara, maka disini wajib bagi kita sekalian kaum

muslimin, atau diseluruh dunia untuk menegakkan apa yang wajib. Dan merupakan

hal yang telah diketahui bahwa peraturan telah menetapkan bahwa jika dia sendiri

yang membuat pemeliharaannya, maka tidak seorang pun diperbolehkan untuk

melanggarnya. Sebab jika dibuka pintu ini, maka akan rugilah perusahaan yang

menerbitkannya tersebut, dengan kerugian yang besar, boleh jadi computer ini tidak

dihasilkan oleh perusahaan tersebut kecuali dengan biaya yang sangat besar. maka

jika disalin lalu disebarkan, maka jadilah yang dijual seharga lima ratus (riyal) menjadi

berapa? Lima (riyal), dan ini kemudharatan, sedangkan Nabi Shallallahu alaihi

wasallam bersabda: “tidak ada kemudharatan yang tanpa disengaja maupun yang

disengaja”. Dan hadits ini umum.

Oleh karena itu,saya berharap agar kaum muslimin faham bahwa manusia yang paling

menyempurnakan janji dan tanggung jawab adalah kaum muslimin,Sampai rasul

alaihis shalatu wassalaam memberi peringatan dari mengingkari janji,dan

mengabarkan bahwa itu termasuk dari sifat siapa? Kaum munafiqin. Allah Ta’ala juga

berfirman: “dan janganlah engkau membatalkan perjanjian setelah engkau

menetapkannya”. Tidak semua orang kafir hartanya dihalalkan atau darahnya

dihalalkan, orang kafir yang harbi (diperangi) seperti yahudi misalnya, ini kafir harbi.

Namun apabila ada perjanjian antara kita dan dia,walaupun perjanjian yang bersifat

umum, maka dia mejadi kafir mu’ahad. Dan sungguh Nabi shallallahu alaihi wasallam

bersabda: “Barangsiapa yang membunuh kafir mu’ahad, maka dia tidak mencium bau

syurga”. Oleh karena itu kami mengatakan: berbagai produk tersebut, jika perusahaan

tersebut tidak membuat pemeliharaan terhadapnya sedikitpun maka , maka apa

perkaranya? Diperluas atau dipersempit? Diperluas, silahkan anda menyalin darinya,

baik untuk dirimu, atau untuk temanmu, atau engkau bagikan.adapun jika telah

terpelihara,maka tidak boleh. Tinggal yang menjadi masalah bagiku,apabila seseorang

hendak menyalinnya untuk dirinya sendiri saja, tanpa mendatangkan kemudharatan

terhadap perusahaan tersebut, apakah boleh atau tidak boleh? Yang Nampak bahwa

hal ini tidak mengapa, selama engkau tidak menginginkan darinya keuntungan, namun

engkau sendiri saja yang mengambil manfaat , maka saya berharap hal ini tidak

mengapa, walaupun menurut saya bahwa ini berat bagiku, namun saya berharap tidak

mengapa. insya Allah. Wallahu a'lam bishshawab

Sumber :

http://www.facebook.com/notes/muslih-ferecov/hukum-membajak-program-komputer

dan-semisalnya/427693524877

Zaekhirin Bin Achmad Nuh

Meskipun hal ini sering diabaikan namun sebenarnya di dalam tasawuf termasuk
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perkara yang penting, tinggi, dan sulit yaitu masalah wara' (berhati-hati), tidak jadi soal

pakai produk berhak cipta atau prosuk bebas, tapi pakai produk berhak cipta

(microsoft Windows) konsekuensinya yaitu memiliki lisensinya dengan mengeluarkan

biaya tertentu, sedangkan produk bebas kita bebas menggunakan, menggandakan,

menyebarkan (halalan toyyiban), masalah sulit pemakaiannnya itu bukan alasan,

semuanya butuh belajar, produk bebas yaitu linux dan saya sudah menggunakan

linux, insya allah dari yang halal dapat toyyib dan berkah, pemerintah indonesia pun

juga akan beralih ke linux.

Masaji Antoro

Bila memang pembelian hal yang bersifat bajakan tadi akan merugikan/menyakiti

orang yang memiliki hak ciptanya yang asli maka dilarang (haram) berdasarkan hadits

yang di urai oleh Imam Ibnu hajar "Barangsiapa yang lebih dahulu dalam perkara

mubah, maka dia lebih berhak dengannya".

Jl G- & : -- 46 - : 9 - 9 J.J. S. *- 9 -,- : Aes

&A : 4-Je* : J° : le - ae -alu "U--"45 - 9 Ju & G- 34 -u.

Jss &B, ; -s": se4 -S, 46 - J * 3 - - 3° : “J- u-l°

* -- Jl G- u & a;- 2,4% le J& J-e- as su: ua, 9% sae as

Je-l-3-al -->J Ja: 4- j-i

Muroo'atul Mafaatih Syarh Misykaah IV/481

Mbah Jenggot

Ghosob adalah satu istilah yang artinya memanfaatkan atau menggunakan (istila) hak

orang lain tanpa seizin pemilik. Adapun penggandaan (pembajakan), jika dari milik

sendiri, maka tidak disebut ghosob. Namun menurut ulama kontemporer diantara

mereka Dr. Wahbah Zuhaili itu merupakan bentuk ghosob karena hak cipta termasuk

hak orang lain.

Peraturan pemerintah melarang penggandaan atau pembajakan. Oleh karena itu titik

temu perbedaan di atas, penggandaan (pembajakan) adalah haram karena melanggar

aturan pemerintah untuk pendapat pertama, dan haram karena ghosob menurut

pendapat kedua. Adapun jual beli barang bajakan tetap sah karena sudah menjadi

miliknya sekalipun haram menggandakannya.

436 /J-il u:u : :

* 4> , c. 43 - A.J -u& As-a: : - - 3: Ja : --> -al 3:
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SS - Gºes claisdes - S, 3- e"J& Gees de laa el : be - al ee-,- uit de Jan

Jºe -als-je - 3,ied de Jºe A graal - al -*-* :: 3-) # #sie- ---eles- & al 3,5

*, “ee us cº-ae el Gle -á- J-a: b) eer dºe ->-a: Jan A Jºe 9) en é: ill: A 12,42

0294 -- Jele Ju-J' Je val- 4,-.

2863-2861/4/ -9-9, zal

(9,-4 3- é 5-0 3-dlys, e-r Gºd ºlye ->- J-ºe gill -al;-) 3- vºl - (&), die - Jud) 3

& rºll -era ex, A -*ues SW As) al-rel e-la-l" ) z>-a-S 54e Jeu- Je werk gººij -

929) slua-J) -l- & sed) en de J-a-e sudº, Leeu & rºll er een J-2 te “é- Jesſe -Lies

1-4- Jie is -45-jl, vers usla- e;SS 5-4 3) 2-2 &#2 el ºlie e-la- - J-e JSé (Lºud"Je 5-4

c- Lede - Al gevel 3 uud »e sevel - ed J- Leº slº- - Jºul 3-1 ess # #5- 21 el A bººs

ele " A- ee! " Jºl ei, º j vele vele 3-d de Jae JJ-- - - - - - - - - - --

sleel ex-as el -esQ &-e 32el rare “le su, " sysé ui- ;) Nu 4, e-" ºres sºlº-J) slº, Leº el-,

ex-la-JW 5-j) 332u4- 3 -als-J) 3- 9u-al -->- 3,-, Verº SU -->- 1e-as- “l g! -als-J) 3- Gle

- Jud) 3- " Syl-e ex-ael :-) Gle -5 sl>- eIJss el-el stil e-S" ), alſ de lat, is welke ubele

J. de Sºuvell, e-as-J) 3,ied al-J. Gºd is veel iu JW bºuillº -2,-) eS " S el -als-IJ byie

» Jly S &- J- ek NVJe All, leil, J S lé-su-J Lai, ble S 31 eurº), Sº Lied) - Lºgitel J19-9)

#9; -5-as-J) &#u- bu-a: '#l ied) -l- el J. ex-J) -- Je cº-J je ex-S) - Jé Les é zi

slal - : Jerºl - - -ai: “las & a Lee- -al; ell, J>\">U --J Juell, vºl Jus, -*#xel Ju-J) : eurº)

3 - 5- vºl, -- -Jë el J.- -als-W Jeu- G- --SS -we er ººk J$ 9,33, al; 2-1,

“s-a- el#S) 3usS AA- Je - zyxel el Aulls -als-J Je J-eed 3usS) 3) is/ -se- &5,

beleefd telg " >>iele sesſe - Jue als 3" te se A 3-13 exe-le-， 24- -- --

352- S3 3uis NW 25- Jaä vers en - Alle sla, 17/34/ slr-SV" Ag-Ju 1,33l," 5/1/5. Ju-J" >, alu 1,33)

&## 92 44- J. Ja, u vºl, Jº- $ - $ 14- e; di Gº 9). JW Jººd &55 dl ºly-d) 3-slaeu eyi el -al 5-0

e-S -“S & ex- er ee' zºu -is 3,4-ls ze er oºk Le Leye 21-0) -*,- + li&# x-) )

zº," le! -s - ééu éé9, e- z'A-' -18 -S & Lººs el J-4 sºu 2,2 l Lié -U-ls ds

* LUiº 3,44 eus, Aud" ) - Jºel J) -is-el El A &55 l) 3) - 212 el J, iſ ze al 8 ellis

- Al ellis -z glº - Jud) ---- ---- u >>- 3,5 jue à 5- e- & ideº-i Lee -eye 31-0) -5,

--S 3i- Le Jua-J) - Glee - Audi 3 - 5-1 3-, 4- 3usius - die ººk vººr ess el A

Jerºudl, Jºlyºl - étail &x--- -- -*-*: Al zºu JW -*Leº" ) -éus S)- ex-- - zuy ex

“J &lla el &lla el - 53 3-al 5 duº- u « Sl, -lij" "J Jueel, J-ad. “J) - Lee u - bla 29ed',
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sº: obºe - e º al 3 al 9, º,eº, e si è e ºrº -e –sº - e lº S, e lº

e º Jºe - Si alzi ºre) e 3, e S, 33- e sº -,e e lº Jeº ol; -si lº - e

Jsi º essº, e le cºse sº iº, e ºg, -1, 3-4 -- casº -, º le

si J-J se e se lº

162 e 13 z) - e la ste)

(e lº è Jºº, ila lº sº - Jº; º, se lº sº - sé º si era gi (3 -aal ºsº.

Jº Jº Aleº, lº sia, 9 ºre al sºlº scar JS Leu a Sº , ºs Jº - e, Juellº

g;- Ji 3- 3- a sºs- (Aº - lº sº - ºsº) º aº - è sºl J, il gº -l-º:

ºgº J. e sºlº 5- e lº sai- e al - J- e º º!, lº sº, lº Jº oa è le º! is ge:

ASS al Jº e ºrº Jº e sei º - le ºri ºrº, º As - sº - sé - º - ess

e Jº zea S5 e, zrº º sº e º Jºe Sº Jº - e se lº elas S ed è Jºe

Lº sº - e le e-lº rº: -S a -e º al Jº e º S º Jº

3 - º c elºs Jyº, ai 3-4 e lº os 3, si (dai 3 agº) - 3-: se eu a S.

el, si e - º e, sº se lº sº se lº è º 3 sºle e se lº sº - è ºb 3 -

3 si é - 3 - sè º e ºls Sº si sº-SU 3 - ºra sºlº sº, o al- le J;- º

Lº os; cº-º Gº (G- Se ºsº) – º se sº ºli- e eu - 5- e º il sºlº

ºi - º lº si sa i gol e sº oS, eaa Al Jºb eaa gl º il -a- Jel e ai

3- lº sº - e lº è eº - s º ex-Jº sºyal º z º sº-u lº sº –a, e iº e

sS su e ºrº Jyº e gºl e -il -aº sº sºlº a 2, º J - 3 - º J-2, 3- S , al

-º o! º, Jgi º sºlº le i- -aº ci - aº - e lº si sa iº sº e º z e

aiº -lº s J. elis -, iº S sai –aº oi gl º se si S -asº se sº è

(-S si ub-e Jº-Jº , º J Ae 3 - si s o allº S è oss oi e -aal oi (J-e-dº

S! us S osº e al 3' sub-e Jº S sºlº al 9 se, è evasº le ;- º us cous all oºº

º º isl e º ºb -º ea ºb: e-slº e º sºlº a Jº-Jº, º J e 3

-e-as- a º, è evasº - os o allº

361 e l 19 z) - -la J -b

a

( A si gºl, º - si sa se si (3 - ) gi-ºssi (eº eº - 3

rº, º se si agita i sº ea sei º sa e, se i -: - Sº - e se

i sb, tº e sa e , iº - e si e sº iº - e se i sa gli egi e
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: - ( ; )sela -s: Si us0. - S3 : 33, iasi se: : 3 °3. id : : -

o : > : : 2 . . 2 4

(* -> si (3: u: &-ai .

435 J° | 3 2)- 9:J' 3-->3 Jrjual 4-29)

au) a6-i Jul J-adi

Lur si Sau 98 sl;- - J S- -ae . 2 : , aw, Aeu - w- Jiu- *s.

J - - 3: 3-l isu-S Jes - au 98 - - - - -a: : , :u

w --, -, -ie 99 J: ; se-J le su -al: au} }u-l luas 4 :u> - & G-l°

s-->, 's es, SE b, Jss - - gul J+ 9 : uku :ue u: 9b 9uku Ju-Je

4: : -- 3- 5 - 3- -se: - xi --- u& : - - -

* -au- 9u-JJa: di sasul : * as) & J -M -ju Qu sa. - 'S -:

•le 41 - - - -> - Jl Us- 3: : --9.

351 e / 5 :)- &2,3 - J : -)

3

( Ju4 : , : *) ke - : *) - :3: : ( : : ; 4:

* aul S u: : :u-3i : :ua 3i J-J -2° 3i 4:u Alie ( Au) : 4; ) el,- 2u : si :J .

&s: ai-: S: :u 9 A - :ax -j j:J su-Su , Su ul: : S; ; ; -

s: 3-2 & &: ee & ai. S: SJ : -aya : - uji :Ju S: A & es:

*ies a: : : , u: 4u : :e : 31 : Au-u! 3: S: : eus sas : 9: :

Sua: a : - ; 5: : & &: S : Suis - Gés,

138 e / 1 :) - sesu :\e-J)

4 - J-is:: , : --ed, -is -kis ->:* k: :

: : e: a-, -\, : , s-j: se-j : - 9 : A -S : :ul.

&ju -S a;-lu -A: - sui & : Su e-33 & 45 : - j:

&- S; e- - e: : ev 89 - 35 Jan & -> -&

A 9: ; -5 : ... : : - -, -er- - - - - - &

ey : --isk & : - ; : 2 Ju : - : , : :

du : Ju : 9 × Su u& - 8-s; rasi : Jeu gsai : 4: 4 : uj

Jeu : - : isi - aksi : - & 96 gu
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23.2

23.3

0028. Hukum Donor Darah Non Muslim

PERTANYAAN :

Ahmad Hanafi

Assalamu alaikum Wr.Wb. Ada yg musykil nih ustadz, "Bagaimana hukum menerima

donor darah dari non muslim ? Sekalian sama referensinya, biar lengkap gitu. Syukron

katzir, atas jawabannya. Wassalam alaikum.

JAWABAN :

Mbah Jenggot

Wa'alaikum salam. Hukum donor darah sama dengan berobat menggunakan suatu

yang najis, boleh jika dalam keadaan darurat artinya tidak bisa diselamatkan

nyawanya kecuali dengan donor darah atau dapat mempercepat penyembuhan dan

tidak ada cara atau obat selainnya.

(* 4u- sui) at, Ji Ji :-a) & Ali. Ju-) a4 &us) e, y: Ja (89 Ju

(u: :9-M 4 &us) : 4 sel.J. J. uzu.J 3,2, al J S JMA) a u,- Jus Ql: a-U (-13-J

94- 4- w. Dua & - 3 - a;-ju sel- 3: J susia 9 - - - -S as- -

r4u: le -: 2, Su-su & 33-J - -an sb su :Aua -- as-S .

-le 4: s: - J- g-U J- &le Jar u°3 s-bsa-J 3: 3,2, ali: •ue, A. sel.J jur.

Alangkah bijaknya jika kita bisa memilih darah yang akan kita masukkan ke tubuh kita

dari darah orang yang muslim dan taat.

0037. Hukum Mengobati Bayi Dengan Tali Pusar

PERTANYAAN :

Edy Humaidi

Assalamu'alaikum.punten mau tanya, Asatidzah...gimana hukumnya ngobati bayi

dgn Pupak Pusarnya bayi yg di rendam air lalu di minumkan ?...ada yg tau asal

usulnya gak yah?

JAWABAN :

Masaji Antoro
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Waalaikumsalam. Bekas PUPAK PUSARNYA BAYI itu termasuk MAA INFASHOLA

MINAL HAYAAT barang yang terpisah dari sesuatu yang hidup dan itu hukumnya

najis, maka tidak di perkenankan dalam syariat berobat memakai hal demikian kecuali

dalam kondisi terpaksa karena tidak ditemukan lagi obat yang suci.....

23.4 0050. Hukum Bayi Tabung

PERTANYAAN :

Aldi Shoma

Assalamualaikum . . . . .Yg sya hormati pra ustadz dan ustadzah PISS-KTB trumakpd

gru ku yg trcinta Mbah dan mas Nur Hasyim . . . . . Saya ingin brtanya bagaimana

hukum nya bayi TABUNG . . . . . ??? Dan apakah ibu bayi TABUNG trsbut tud kta

kan ZINA. . . . . ???'Afwan wa Syukron. . .

JAWABAN :

Mbah Jenggot

Waalaikumsalam wr wb. Hukum bayi tabung ditafsil sbb :

* Apabila sperma yang di tabung dan yang dimasukan ke dalam rahim wanita tersebut

ternyata bukan sperma suami istri, maka hukumnya haram.

* Dan apabila sperma/mani yang ditabung tersebut sperma suami istri, tetapi cara

mengeluarkannya tidak muhtarom, maka hukumnya juga haram.

* Bila sperma yang ditabung itu sperma/mani suami istri dan cara mengeluarkannya

muhtarom, serta dimasukan ke dalam rahim istri sendiri maka hukumnya boleh.

Keterangan : Mani muhtarom adalah yang keluar atau dikeluarkan dengan cara yang

diperbolehkan oleh syara'.

Tentang anak yang dihasilkan dari sperma, tersebut dapat ilhaq atau tidak kepada

pemilik mani terdapat perbedaan pendapat antara Imam Ibnu Hajar dan Imam Romli.

Menurut Imam Ibnu Hajar tidak bisa ilhaq kepada pemilik mani secara mutlaq (baik

muhtarom atau tidak) sedang menurut Imam Romli anak tersebut dapat ilhaq kepada

pemilik mani dengan syarat keluarnya mani tersebut harus muhtarom.

Dasar Pengambilan Dalil:

مالك بن الهشيم
عن

الدنا ابن
رواه

له.
اليحل رحم فى رجل وضعها

نطفة من اهللا عند أعظم
الشرك

بعد ذنب مامن

الصغير الجامع الطائ
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Tidak ada dosa yang lebih besar setelah syirik (menyekutukan Allah) disisi Allah dari

pada maninya seorang laki-laki yang ditaruh pada rahim wanita yang tidak halal

baginya. (HR. Ibnu Abid-dunya dari Hasyim bin Malik al-thoi). [ Al-jami'ul Shoghir

hadis no. 8030 ].

*ia; saw :- 9 -S : 4u : 9s &

Barangsiapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka jangan sekali-kali menyiram

air (maninya) pada lahan tanaman (rahim) orang lain. [ Hikmatu Tasyri'wal Safatuhu,

II: 48].

: - & 3--3- : 4: SS (**)ese & - - - 4, - ,

Apabila seoarang perempuan datang dengan membawa anak, dan diketahui bahwa

anak tersebut bukan dari suaminya, dan dapat mungkin dari suaminya (namun secara

yakin tidak dari suaminya). Maka wajib meniadakan (menolak mengakui), karena bila

tidak dilaksanakan penolakan, dapat dimasukan nasab dari orang yang tidak haram

(suaminya). [Al-Qolyubi, IV: 32].

(15 uas .J3>J Ju- e,- : Jus Jl: , o-e u le la: Ars, Ju- al,-J Ju 21, J (J-eu-J

Ju- a;- : :J J- a;- La Qi : : , di UU ter, * 4>>} -4-is : --

J u,- & 9 : “S - : ex -J e : 'J : -äu 3 4 5.4 - J>J

us: 2),°u5 Ju-Ji.

(Kesimpulan) yang dimaksud mani muhtarom (mulia) adalah pada waktu keluarnya

saja, seperti yang dikuatkan Imam Romli, meskipun tidak muhtarom pada waktu

masuk. Contoh: suami bermimpi keluar mani, dan istrinya mengambilnya (air mani

tersebut) lalu dimasukan ke farjinya dengan persangkaan, bahwa air mani tersebut

milik laki-laki lain (bukan suaminya) maka hal ini dinamakan mani muhtarom

keluarnya, tapi tidak muhtarom waktu masuknya kefarji, dan dia wajib punya iddah

(masa penantian) jika suaminya menceraikan sebelum disetubui. Menurut yang

mu'tamad, berbeda dengan pendatnya imam ibnu hajar yang mengatakan, kreterianya

harus muhtarom keduanya (waktu masuk dan keluar) seperti ketetapan dari

Syaikhuna (Rofi'i Nawawi). [Bujairimi lqna V: 36].

eu-J- & 3-4 : “i, - - J-, -!

Jika seorang suami sengaja mengeluarkan air maninya dengan perantara tangan

istrinya, atau tangan perempuan amatnya, maka boleh, karena perempuan tersebut

tempat istima' (senang-senang) bagi seorang suami. I Kifayatu Al-akhyar, ll: 113 ].

Lihat juga Tuhfa, Vl: 431, Al-bajuri, Il: 172, Al-bughya 238.
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23.5 0079. Hukum Bermain Catur

PERTANYAAN :

Abu Uvi

Catur menjadi tradisi di negeri ini.ktk sy bertemu dengan salah satu tokoh agama,

bliau menyampaikan bahwa catur, domino itu haram menurut sabda nabi...bagaimana

menurut pandangan kawan" piss...???? syukron.

JAWABAN :

Masaji Antoro

Hukumnya MAKRUH selagi tidak ada unsur perjudian, tidak melalaikan sholat dan

bermain bersama orang yang meyakini keharamannya

3 - si - c. Ju 2, 4 & o! 3: 9-se u: * 4> -& :,a-lu --U:

-> -S : - su v J-s al,- Sl; 4-,- Aix & -- si 4 Ju-yu Ju- 3° 59-e -:

A u le USB

Bermain catur hukumnya makruh bila tidak disertai salah satu ketentuan berikut:

1. Disertai dengan harta dari kedua pemain atau salah satunya (karena berarti judi)

2. Keasyikan bermainnya tidak sampai meninggalkan sholat meskipun karena

meninggalkannya karena unsur lupa,

3. Tidak bermain bersama orang yang berkeyakinan mengharamkan catur tersebut

Bila ada salah satu ketentuan diatas maka bermain catur menjadi haram (Fath alMu'in

IV/285).

-a; 4: :-al Salis 3:J ->J - Ju Juli 9 × 9 : - :,-/ >, 3,és

4-e- v ->,' Jé 3-J: au- * Ji 5-3.) --> - 2,4 - - 3 : Kal

* si A- as -J: ua-Jé -J: Sa' -e JS3 sel) : - usu. v - -u:

Sl: :S -ual -> - - 4u-- & ol uä-J el-s a;- S -Ju a- Jls & Ja:

a,- J-l - u JS3 -,

Perbedaan antara permainan dadu dan catur yang dihukumi makruh bila memang

tidak menggunakan uang adalah bahwa permainan catur berdasarkan perhitungan

yang cermat dan olah piker yang benar, dalam permainan catur terdapat unsure

penggunaan pikiran dan pengaturan strategu yang benarsedangkan permainan dadu

berdasarkan spekulasi yang menyebabkan kebodohan dan kedunguan yang
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23.6

maksimal.

Menurut Imam Rofi'i hokum dadu dan catur tersebut bias di analogkan pada semua

bentuk permainan dan segala hal dan segala hal yang berdasarkan hitung-hitungan

dan pikiran seperti alminqolat dan assijah (jenis permainan di arab) yakni permainan

dengan membentuk garis dan lobang-lobang untuk mengisi bebatuan yang di lakukan

dengan perhitungan tersendiri. Permainan semacam ini tidak haram, sedangkan

semua jenis permainan yang berdasarkan spekulasi hukumnya haram. Hasyiyah

jamal 'alaaalMinhajX/749].

A Nafik Halim

3l 4 Ju-yu Ju- 's 59-e -s: ; va-i : -) & 2, 4 & 9 : :,a-lu --U:

---90 -,-Ju Jé u: )ula :94 -S ue a;- as -Jé èi J- al,- SE - -- - --

* - S: --e 3, -- - - - ase.J Jé GS - Jé 4 -ur : :S

4 - - -- - - 9s - - - - - - - - - As & e---

A &.

327-326 - 4 : -jual Ju

Bermain catur menurut imam Syafi'i makruh dgn sarat tdk ada pemberian harta dr ke

duanya atau salah satunya, tdk sampai meninggalkn shalat sekalipun lupa sebab asik

bermain, tdk bermain dgn orang yg punya keyakinan bahwa bermain catur haram. Dan

munurut pendapat imam Abu Hanifah, imam Malik dan imam Ahmad bin Hamba

brmain catur hukumnya haram mutlak (tdk ada persaratan seperti pendapatnya imam

Syafi'i). [Ket Tanah Juz 4 Hal 326-327 ].

0168. Menyebarluaskan SMS Yang Meresahkan

Deskripsi

“Tanzilal 'azizir rahim litundzira qauman ma undzira abauhum fahum la yu'minun".

Krm ayat surat Yasin ini mnimal ke-10 org, insya Allah 2 jam kmdian kmu akn

mndngar kbar baik n mndptkan kbhgiaan. Dmi Allah ini amanah dr Habib Muh bin

Hasan Al-Athas Pekalongan. Mhn jgn dihpus sblm disbrkan ke-10 org. Jktdk, kmu akn

mndptkan ssuatu yg tdk diinginkn".

Begitulah diantara kalimat SMS gelap yang belakangan marak tersebar di pemilik

hand phone. SMS seperti ini banyak menimbulkan keresahan, karena di samping

menjanjikan kejutan-kejutan atau kebahagiaan tak terduga, juga menimbulkan

ketakutan-ketakutan psikologis karena dikaitkan dengan hal-hal yang bersifat keramat

seperti Rasulullah saw., wali, habib, kyai, ayat-ayat Al-Qur'an dll. Fenomena seperti ini
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—

menyebabkan banyak masyarakat yang tergoda dengan iming-iming atau khawatir

dengan ancaman-ancaman dalam SMS, sehingga memilih bespekulasi mencari

keuntungan atau mencari selamat dengan menuruti perintah dalam SMS tersebut

untuk menyebarkan kembali.

Pertanyaan:

a. Bagaimana hukum mempercayai janji-janji atau ancaman-ancaman bagi penerima

SMS seperti dalam deskripsi?

b. Bagaimana hukum menyebarkan kembali SMS tersebut?

Sa'il: PP. HM Ceria

Jawaban

a. Haram, karena termasuk membenarkan sesuatu yang ghaib yang tidak ada

dasarnya baik secara adat, akal atau syariat.

b. Haram, karena menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya dan

berpotensi menimbulkan keresahan masyarakat.

Referensi

1. Buraiqah Mahmudiyyah juz 1 hal. 274

2. Anwar Al Buruq juz4 hal. 263

3. Al Fatawi Al Haditsiyyah juz 1 hal. 469

4. Fath A Bari juz 1 Hal.80

5. Faid al Qadir juz 6 hal. 30

6. Fath A 'Aly juz 1 hal. 209

7. Buraiqah Mahmudiyyah juz 3 hal. 124

8. Faid al Qadir juz 5 hal. 2

9. Az Zawajir "aniqtirafi Kaba-ir juz 2hal. 169-176

10. Al Fiqh Al Islami juz 4 hal.388

1.274 >-2 J,S s;-Ji 429- 4:

(J :u - (1:4: -al- al;- 3 J.) :A: : : (*) Usi JA. J. (3)> -as esas-l a es

jsial cural : - Jl : ; 3 Ja-J -> J- Ju: , al --- 43; 9 J: (* 9u ret 2,53) Ja: :
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-sue S } - : 3, all & ->-S: J;u4 - Je & A.J. S. , Ji : -S as S.J.: +a ue :

433 (u.ue- 3 J.) --> S3 (Je,: J- -a, 3 as) { 4, 5, al } >: {J} S3 i.e Ss au S3 - S3

sl3.J -u-l 4 - - - : 0° {Ja: & esus, su es - sess el J& } ---S & G

X- >)9 4u-l° 0315-9 -la) -l° 4-2 ---S ola J' e euil Ju -Al-J Lau-> -al-J y96-2-9 u-el -al 3°3

* Jess sewu -S uas ---S :- 4 : ssus - 4 ja J& Jee SS : - 59: se4

su-3 : - 4 - Jl; Jés) --. S: : , -! J-S 9 & Jiu Je:4: 2-as& G -->

J -5:2J si aluve u454:uiu -- A & T U-ve a 54 J 5,- La Ja' (uus Je,°) -la) : (*)

:u-yu:) .

2.263 -e &l, ;- 39,4 &: ; 3: ):

(JSJ Gua Jul: , al - 9 sas (al-J Júl -- J>J Juli 54eës 5-lai 34° : 9ululls &s-ls &-u! 3,4
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& Juli - 9 u4& sis-A: - - - - sir- 3° 2ls-S uk - - - -a : --al

-- 9Li 2, su -S5:u Pu-S : * 4: ua, si : L el-ai.J La Ada - , : --!

- - - 9 : - si :u - 3 : * 3,4 × u: :- ask,a - abu J-S Jé :
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- - - - - -- 4 - 4 93l - 4 , -!u: *-J- 919-} e-*G- J

3- e- : ul SS: si4; su ->>G|4 -J S y-N-as sis- tew si 2, 4 M,2}

J : 9 S: sl;4: sal 9- G - su : 9 4 - & su: -: su: & : 9 9-X : :1.J

J- G ---!u ->, w 3 : si4 -a: - le - 9u-9 Ju-> -l 9-e: 9ur su- Je Jai 34°u 4u.

* G-Je slee a -l u-x - x 4 t-J- Su-3 - 9 -es &su su: * 3>Jl.

HASIL KEPUTUSAN BAHTSUL MASA'|L FMPP XX SE JAWA-MADURA DALAM

RANGKA PERINGATAN SATU ABAD PP. L|RBOYO 02-03 JUN| 2010

0223. Hukum Bermain "Game" di Facebook

PERTANYAAN :

Abdurrahim Al Fatih

Ustadz yang Kami Muliakan. Bagaimana Hukumnya Memainkan GAME yang ada di

FB dsb. Syukron Katsir.

JAWABAN :

Masaji Antoro

Hukum memainkannya MAKRUH selagi tidak ada unsur perjudian, tidak melalaikan

sholat dan bermain bersama orang yang meyakini keharamannya, sama seperti

halnya bermain catur, hanya saja para ulama lebih memandang positif terhadap

permainan catur.

-a; 4: :-al Salis 3:J ->J - Ju Juli 9 × 9 : - :,-/ >, 3,és

4-e- v ->,' Jé 3-J: au- * Ji 5-3.) --> - 2,4 - - 3 : Kal

* si A- as -J: ua-Jé -J: Sa' -e JS3 sel) : - usu. v - -u:

Sl: :S -ual -> - - 4u-- & ol uä-J el-s a;- S -Ju a- Jls & Ja:

a,- J-l - u JS3 -,

Perbedaan antara permainan dadu dan catur yang dihukumi makruh bila memang

tidak menggunakan uang adalah bahwa permainan catur berdasarkan perhitungan

yang cermat dan olah pikir yang benar, dalam permainan catur terdapat unsure

penggunaan pikiran dan pengaturan strategi yang benar sedangkan permainan dadu

berdasarkan spekulasi yang menyebabkan kebodohan dan kedunguan yang

maksimal.

Menurut Imam Rofi'i hukum dadu dan catur tersebut bisa di analogkan pada semua

bentuk permainan dan segala hal dan segala hal yang berdasarkan hitung-hitungan
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23.8

dan pikiran seperti alminqolat dan assijah (jenis permainan di arab) yakni permainan

dengan membentuk garis dan lobang-lobang untuk mengisi bebatuan yang di lakukan

dengan perhitungan tersendiri. Permainan semacam ini tidak haram, sedangkan

semua jenis permainan yang berdasarkan spekulasi hukumnya haram. Hasyiyah

jamal 'alaaalMinhajX/749].

3i u-i 3 :u-J J* Ju: k, & - J| •s: 5-44; us-x 4-é: 4 -& 3,a-Ju -al):

->-S : - su J- al- SE - -- - - - 4 Ju-Su Ju-- 9- -s:

A u le USB

Bermain catur hukumnya makruh bila tidak disertai salah satu ketentuan berikut:

• Disertai dengan harta dari kedua pemain atau salah satunya (karena berarti judi)

• Keasyikan bermainnya tidak sampai meninggalkan sholat meskipun karena

meninggalkannya karena unsur lupa,

• Tidak bermain bersama orang yang berkeyakinan mengharamkan catur tersebut

Bila ada salah satu ketentuan di atas maka bermain catur menjadi haram. (Fath

alMu'in V/285).

0327. HUKUM MEMAJANG FOTO ULAMA

PERTANYAAN :

Memasang patung atau gambar yang bernyawa di dalam rumah pernah disinggung

dalam Hadits Bukhori Muslim, bahwa "Orang-orang yang paling hebat siksanya di hari

kiamat adalah orang-orang yang menggambar gambar-gambar (seperti ini)". Dan ada

lagi hadits Bukhori Muslim yang lain. Juga dalam buku Muhammad Isa Dawud

diterangkan, bahwa jin muslim sangat membenci kalau dalam rumah seorang muslim

ada gambar yang bernyawa (foto) dan juga patung Walaupun kecil, apalagi malaikat

pasti juga sangat membencinya. Namun kenyataanya sekarang banyak sekali foto/

gambar ulama dipajang di rumah-rumah. Adakah hukum yang menghalalkan atau

mengharamkan memasang gambar, baik gambar ulama atau bukan?

JAWABAN :

Syeh Muhammad Alwi Al Maliki dalam kitab Majmu’ Fatawa wa al Rosail menjelaskan

bahwa yang dimaksud dari gambar yang diharamkan itu adalah yang tiga dimensi

yang memiliki bayang-bayang yang dimungkinkan bisa hidup dalam kodisi seperti itu

bila ditiupkan ruh, [Mbah Jenggot].

213-2 Jiu-): esu: & 3-.
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ممتهنكبساط محل فى إنكانت أنها وهو تفصيل هنا فها لها الظل التى الكاملة الحونية صورة هذه وإنكانت

وليس األولى خالف هذه فعل قالوا المالكية أن االربعةإال مذهب فى ايضا مباحة ونحوهاكاتنت ووسادة وحصير

مكروها

23.9 0366. DI BALIK FAHAM LIBERAL

Oleh Muhib Aman Aly

Liberalisasi Pemusnah Islam Sekularisasi dan liberalisasi sampai saat ini terus

belangsung dalam berbagai sisi kehidupan sosial, ekonomi, politik dan bahkan

pemikiran keagamaan. Kini setelah 30 Tahun sejak dikampanyekan oleh Nurkholis

Madjid, arus besar itu semakin sulit dekendalikan, dan berjalan semakin liar.

Penyebaran paham “pluralisme agama”, ”dekonstruksi agama”, “dekonstruksi kitab

suci” dan sebagainya, kini justru berpusat dikampus-kampus dan organisasi Islam

bahkan mulai merambah pesantren. Paham ini menusuk jantung dan merobohkan

Islam dari pondasinya yang paling dasar.

Akar Liberalisme

Untuk menelurusi Islam Liberal, tidak bisa terlepas dari Sekularisasi Agama.

Sekularisasi merupakan gagasan penting yang berasal dari kelompok Islam Liberal.

Jika kita mencermati tulisan-tulisan mereka, kita akan mengetahui bahwa gagasan ini

terus menerus diperjuangkan secara konsisten. Tidak diragukan lagi bahwa

sekularisasi adalah gagasan yang berasal dari warisan sejarah perkembangan

peradaban Barat. Hal ini dapat ditelusuri mulai abad pertengahan Barat ketika

peradaban mereka ditandai dengan adanya dominasi gereja yang menghambat

kemajuan penelitian ilmiah. Penyebabnya adalah Bible mengandung hal-hal yang

bertentangan dengan akal. Harvey Cox (ahli teologi Kristen dari Harvard) membuka

buku terkenalnya, The Secular City, dengan bab “The Biblical Source of

Secularizatioan”, yang diawali kutipan pendapat teolog Jerman Friedrich Gogarten:

”Bahwa sekularisasi adalah akibat logis dari dampak kepercayaan Bible terhadap

sejarah”.

Sekularisasi kata Harvey Cox, mengimplikasikan proses sejarah. Masyarakat perlu

dibebaskan dari kontrol agama. Sekularisasi adalah pembebasan manusia dari

asuhan agama dan metafisika, pengalihan perhatiannya dari dunia lain. Jadi, intinya

sekularisasi adalah perkembangan yang membebaskan (liberal). Sekularisasi

dibidang agama adalah penyingkiran nilai-nilai agama. Penganut paham sekuler

menyatakan kebenaran adalah relativ. Tidak ada kebenaran yang mutlak. Manusia

sekuler percaya bahwa "wahyu langit" dapat dipahami karena hal itu terjadi dalam

sejarah yang dibentuk oleh kondisi sosial politik tertentu.

Jadi sebenarnya, semua sistem nilai terbentuk oleh sejarah yang mengikuti ruang dan
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waktu tertentu. Sekularisasi akan menjadikan sejarah dan masa depan cukup terbuka

untuk perubahan dan kemajuan karena manusia akan bebas membuat perubahan

secara proaktif dalam proses evolusi (perubahan secara lambat). Dengan konsep ini

manusia sekuler dapat tidak mengakui kebenaran Islam yang mutlak. Mereka akan

menolak konsep-konsep Islam yang yang tetap (tsawabit) karena semua hal dianggap

relatif. Sumber utama pemikiran ini apabila diurut akan berujung pada aliran

Sufastha'iyyah (kaum sophist). Dalam aqidah annasafi dinyatakan :

لسفسطائية خالفا متحقق بها
والعلم

ثابتة
األشياء

حقيقة

"Semua hakikat segala perkara itu tsabit adanya, dan pengetahuan kita akan dia

adalah yang sebenarnya kecuali menurut kaum sufastha'iyyah".

Salah satu golongan Sufastha'iyyah itu adalah golongan 'Indiyyah (Subyektifisme)

yang menganut faham bahwa tidak ada kebenaran obyektif dalam ilmu. Semua ilmu

adalah subyektif, dan kebenaran mengenai sesuatu hanyalah semata-mata pendapat

seseorang. Maka kebenaran bagi mereka adalah segala yang berlaku di masyarakat

dan bukan yang dikonsepkan dalam al-Qur'an.

Liberalisasi Islam

Secara sederhana dapat disimpulkan bahwa paham Islam liberal adalah paham yang

membongkar kemapanan dalam ajaran Islam yang sudah baku. Setiap manusia

mempunyai kewenangan dalam menilai baik dan buruk tanpa harus ada campur

tangan siapapun. Paham ini sejalan dengan kaum Mu'tazilah. Ulil Abshar Abdallah,

tokoh liberal, pimpinan JIL, secara tegas mengakui bahwa kaum liberalis adalah

penerus aliran Mu’tazilah. Bahkan kalau kita melihat pemikiran-pemikirannya mereka

justru melebihi aliran Mu’tazilah, mereka sudah jauh melampaui ayat-ayat al-Qur'an

dan hadits. Isu-isu yang mereka lemparkan tidak hanya seputar, gender (peran wanita

di ruang publik), pluralisme (kesetaraan semua agama), demokrasi, HAM, bahkan

sudah berani menggugat ke-otentikan al-Qur'an.

Secara umum ada tiga bidang penting dalam ajaran Islam yang menjadi sasaran

liberalisasi, yaitu; (1) leberalisasi bidang aqidah dengan penyebaran paham pluralisme

agama, (2) liberalisasi bidang syari’ah dengan melakukan perubahan metodologi

ijtihad, dan (3) liberalisasi konsep wahyu dengan melakukan dekonstruksi terhadap al

Qur’an.

Liberalisasi Akidah Islam

Liberalisasi aqidah islam dilakukan dengan penyebaran paham “pluralisme agama”.

Paham ini pada dasarnya menyatakan, bahwa semua agama adalah jalan yang sama

sama sah menuju Tuhan yang sama. Jadi, menurut penganut paham ini, semua

agama adalah jalan yang berbeda-beda menuju Tuhan yang sama. Atau mereka

menyatakan, bahwa agama adalah persepsi relativ terhadap Tuhan yang mutlak,
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sehingga – karena kerelativannya – maka setiap pemeluk agama tidak boleh

mengklaim atau meyakini, bahwa agamanya sendiri yang lebih benar atau lebih baik

dari agama lain; atau mengklaim bahwa agamanya sendiri yang benar.

Di majalah Gatra edisi 21 Desember 2002. Ulil Abshar mengatakan: "Semua agama

sama, semuanya menuju jalan kebenaran. Jadi Islam bukan yang paling benar ".

Nuryamin Aini, dosen Fakultas Syari’ah UIN Jakarta mengatakan: “Tapi ketika saya

mengatakan agama saya benar, saya tidak punya hak untuk mengatakan bahwa

agama orang lain salah, apalagi kemudian menyalah-nyalahkan atau memaki-maki.

Dalam buku Teologi Inklusif Cak Nur ditulis : Bangunan epistemologis teologi inklusif

Cak Nur diawali dengan tafsiran al-Islam sebagai sikap pasrah kehadirat Tuhan.

Kepasrahan ini, kata Cak Nur, menjadi karakteristik pokok semua agama yang benar.

Inilah World view al-Qur’an, bahwa semua agama yang benar adalah al-Islam, yakni

sikap pasrah diri kehadirat Tuhan. (QS 29:46). Selanjutnya dikatakan : “Dalam konteks

inilah sikap pasrah menjadi kualifikasi signifikan pemikiran teologi inklusif Cak Nur”.

Bukan saja kualifikasi seorang yang beragama Islam, tetapi “muslim” itu sendiri

(secara generik) juga dapat menjadi kualifikasi bagi penganut agama lain, khususnya

bagi penganut Kitab Suci baik Yahudi maupun Kristen. Maka konsekuensi secara

teologis bahwa siapapun diantara kita – baik sebagai orang Islam, Kristen, Yahudi -

yang benar-benar beriman kepada Tuhan dan hari kemudian serta berbuat kebaikan

maka akan mendapat pahala di sisi Tuhan (QS.2:62, 5:69). Dengan kata lain sesuai

firman Tuhan ini, terdapat jaminan teologi bagi umat beragama apapun “agama”-nya,

untuk menerima pahala (surga) dari Tuhan.

Sukidi, alumnus Fakultas Syari’ah IAIN Ciputat, menulis di koran Jawa Pos

(11/1/2004): “Dan konsekuensinya, ada banyak kebenaran dalam tradisi dan agama

agama. Nietzsche menegaskan adanya kebenaran tunggal dan justru bersikap

afirmatif terhadap banyak kebenaran. Mahatma Gandhi pun seirama dengan

mendeklarasikan bahwa semua agama baik Hinduisme, Budhisme, Yahudi, Kristen,

Islam maupun lainnya adalah benar. Dan konsekuensinya kebenaran ada dimana

mana dan ditemukan pada semua agama. Agama-agama itu diibaratkan dalam nalar

pluralisme Gandhi seperti pohon yang memiliki banyak cabang tapi berasal dari satu

akar. Akar yang satu itulah yang menjadi asal dan orientasi agama-agama. Karena itu

mari kita memproklamirkan kembali bahwa pluralisme agama sudah menjadi hukum

tuhan (sunnatullah) yang tidak mungkin berubah, dan karena itu mustahil pula kita

melawan dan menghindar. Sebagai muslim kita tidak punya jalan lain kecuali bersikap

positif dan optimistis dalam menerima pluralisme agama sebagai hukum Tuhan.

Pada kesempatan lain Ulil Abshar mengatakan: "Saya ini terlahir sebagai orang NU.

Tetapi saya yakin seyakin-yakinnya bahwa keimanan saya seperti sekarang ini sudah

tidak lagi memadai untuk dibungkus dalam sebuah label. Bahkan kalau mau ditarik
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lebih jauh lagi, keimanan saya bisa berinteraksi dengan keimanan orang-orang dari

agama lain; bahkan Islampun sebagai sebuah 'label sosiologi' kerapkali tak memadai

untuk menampung semangat lintas batas ini".

Prof.Dr. Abdul Munir Mulkan, dosen UIN Yogyakarta, menulis: “Jika semua agama

memang benar sendiri, penting diyakini bahwa surga Tuhan yang satu itu sendiri

terdiri dari banyak pintu dan kamar. Tiap pintu adalah jalan pemeluk tiap agama

memasuki kamar surganya. Syarat memasuki surga ialah keikhlasan pembebasan

manusia dari kelaparan, penderitaan, kekerasan, dan ketakutan, tanpa melihat

agamanya. Inilah jalan universal surga bagi semua agama.

Penting diketahui oleh umat Islam, khususnya kalangan lembaga pendidikan Islam,

bahwa hampir seluruh LSM dan proyek yang dibiyayai oleh LSM-LSM Barat, seperti

The Asia Foundation, Ford Foundation, adalah mereka yang bergerak menyebarkan

paham Pluralisme Agama. Ini bisa dilihat dalam artikel-ertikel yang diterbitkan oleh

jurnal Tashwirul Afkar yang diterbitkan oleh Lakspedam PBNU (periode lalu)

bekerjasama dengan Ford Foundation, dan Jurnal Tanwir yang diterbitkan oleh Pusat

Studi Agama dan Peradaban Muhammadiyah bekerjasama dengan The Asia

Foundation. Mereka tidak menyebarkan paham ini secara asongan tetapi memiliki

program yang sistematis untuk mengubah kurikulum pendidikan Islam yang saat ini

masih mereka anggap belum inklusif-pluralis.

Sebagai contoh, Jurnal Tashwirul Afkar edisi No 11 tahun 2001, menulis laporan

utama berjudul “Menuju Pendidikan Islam Pluralis”. Ditulis dalam Jurnal ini: “Filosofi

pendidikian Islam yang hanya membenarkan agamanya sendiri, tanpa mau menerima

kebenaran agama lain mesti mendapat kritik untuk selanjutnya dilakukan reorientasi.

Konsep iman-kafir, muslim-nonmuslim, dan baik-benar, yang sangat berpengaruh

terhadap cara pandang Islam terhadap agama lain, mesti dibongkar agar umat Islam

tidak lagi menganggap agama lain sebagai agama yang salah dan tidak ada jalan

keselamatan”.

Pluralisme dan Pluralitas

Kemajemukan (pluralitas) adalah sebuah keniscayaan yang tak dapat dinafikan. Itu

memang benar. Di dalamnya ada kaum pria dan wanita, tua dan muda, yang berkulit

hitam dan putih, dengan beragam agama dan kepercayaan. Demikian seterusnya.

Akan tetapi, menarik garis lurus, bahwa kemajemukan itu identik dengan pluralisme,

tentu merupakan kesalahan, kalau tidak mau dianggap penyesatan. Memang,

pluralisme adalah paham yang berangkat dari konteks pluralitas. Akan tetapi, sebagai

paham, pluralisme jelas berbeda dengan pluralitas (kemajemukan) itu sendiri.

Dalam konteks pluralitas (kemajemukan), al-Quran bahkan telah menyatakannya

dengan jelas, sebagai sebuah keniscayaan : "Hai manusia, Sesungguhnya Kami

menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan
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kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal.

Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang

paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha

Mengenal".(QS al-Hujurat: 49:13).

Pluralitas ini tidak hanya terjadi dalam konteks fisik, tetapi juga non-fisik. Banyaknya

pandangan, aliran, paham, agama dan ideologi, misalnya, jelas merupakan kenyataan

yang tidak dapat dilepaskan dari fenomena pluralitas di atas.

Hanya saja, dalam konteks pluralitas yang pertama, ia umumnya dapat diterima

sebagai keniscayaan, seperti apa adanya. Ini berbeda dengan konteks pluralitas yang

kedua karena yang terakhir ini melibatkan pandangan, aliran, paham, agama, dan

ideologi yang menjadi anutan. Dianut, karena diyakini oleh penganutnya benar. Nah, di

sinilah kemudian muncul persoalan seputar klaim kebenaran, yang sering dilontarkan

oleh kelompok liberal. Sebab, dalam bayangan mereka, kalau masing-masing

penganut paham tersebut mengklaim dirinya benar, dan yang lain salah, pasti akan

terjadi pemaksaan kebenaran yang dianutnya kepada orang lain; sesuatu yang -

menurut bayangan mereka - akan menyebabkan hilangnya pluralitas dan kebebasan.

Karena itu, untuk mencegah terjadinya hal itu, tidak boleh ada klaim kebenaran.

Kebenaran harus direlatifkan. Dengan begitu, masing-masing pihak tidak akan merasa

terancam dengan pihak lain, yang mengklaim benar. Inilah yang melatarbelakangi

lahirnya paham pluralisme, yang intinya menyatakan bahwa semua pandangan, aliran,

paham, agama dan ideologi itu sama-sama benar. Mengapa semuanya harus disama

dudukkan dan disama-benarkan? Karena, menurut mereka, hanya dengan cara itulah

pandangan, aliran, paham, agama, dan ideologi lain tidak akan saling merasa

terancam. Dengan cara seperti itu pula, kehidupan yang plural bisa tetap

dipertahankan dalam keharmonisan. Akan tetapi, apa memang demikian?

Paham seperti itu justru utopis. Ia jelas mengingkari kebenaran yang diyakini oleh

masing-masing penganut pandangan, aliran, paham, agama dan ideologi yang

memang plural tersebut. Sebab, betapapun tolerannya penganut paham tertentu, dia

tetap berkeyakinan, bahwa apa yang dianutnya adalah benar. Baginya, kebenaran

yang dianutnya itu bukanlah klaim. Karena itu, orang Kristen, Hindu, atau yang lain

pasti akan marah, kalau kebenaran yang mereka yakini itu dianggap klaim. Apa lagi

kemudian masing-masing disuruh melakukan kompromi, dengan merelatifkan

kebenaran yang mereka yakini, itu pasti tidak akan mereka terima. Itulah yang

ditunjukkan oleh Magnis Suseno. Karena itu, dengan keras Magnis Suseno menolak

pluralisme. Jadi, paham pluralisme dengan gagasan klaim kebenarannya itu jelas

utopis, tidak membumi, dan justru bertentangan dengan fitrah keyakinan manusia.

Dalam pandangan Islam, paham Pluralisme Agama ini jelas merupakan paham syirik

modern, karena menganggap semua agama adalah benar. Keyakinan akan kebenaran

Dinul Islam sebagai satu-satunya agama yang benar dan diridloi Allah swt, adalah
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konsep yang sangat mendasar dalam Islam. Iman adalah kata lain dari tashdiq, yakni

kepercayaan yang mengakar kuat. Iman tidak mungkin berkumpul menjadi satu

dengan keragu-raguan.

Jika seorang muslim tidak boleh meyakini bahwa Islam adalah satu-satunya agama

yang benar, dan agama lain adalah salah, maka kita bertanya-tanya, untuk apa ada

konsep teologi Islam? Jika seorang tidak yakin dengan kebenaran yang dibawanya –

karena semua kebenaran dianggapnya relativ – maka untuk apa ia berdakwah atau

berada dalam organisasi dakwah? Untuk apa ia menyeru orang lain mengikuti

kebenaran dan menjauhi kemungkaran, sedangkan ia sendiri tidak meyakini apa yang

disebut benar dan apa yang disebut salah. Pada akhirnya, golongan “ragu-ragu” akan

“berdakwah” mengajak orang untuk bersikap “ragu-ragu” juga. Mereka sejatinya telah

memilih satu jenis “keyakinan” baru, bahwa tidak ada agama yang benar atau

semuanya benar.

Liberalisasi Al-Qur’an

Salah satu wacana yang berkembang pesat dalam tema liberalisasi Islam di Indonesia

saat ini adalah tema “dekonstruksi Kitab suci”. Di kalangan Yahudi dan Kristen,

fenomena ini sudah berkembang pesat. Kajian Biblical Criticism atau studi tentang

kritik Bible dan kritik teks Bible telah berkembang pesat di Barat.

Pesatnya studi kritis Bible ini telah mendorong kalangan Kristen-Yahudi untuk “melirik”

al-Qur’an dan mengarahkan hal yang sama terhadap al-Qur’an. Pada tahun 1972,

Alphonse Mingana, pendeta Kristen asal Irak dan guru besar di Universitas

Brimingham Inggris, mengumumkan bahwa, “sudah tiba saatnya sekarang untuk

melakukan kritik teks terhadap al-Qur’an sebagimana telah kita lakukan terhadap kitab

suci Yahudi yang berbahasa Ibrani-Arami dan kitab suci Kristen yang berbahasa

Yunani.

Hampir satu abad yang lalu, para orientalis dalam bidang studi al-Qur’an bekerja keras

untuk menunjukkan bahwa al-Qur’an adalah kitab bermasalah sebagaimana Bible.

Mereka tidak pernah berhasil. Tapi anehnya, kini imbauan itu diikuti oleh banyak

sarjana muslim sendiri. Sesuai paham pluralisme agama, maka semua agama harus

didudukkan pada posisi yang sejajar, sederajat, tidak boleh ada yang mengklaim lebih

tinggi, lebih benar, atau paling benar sendiri. Begitu juga dengan pemahaman tentang

Kitab Suci. Tidak boleh ada kelompok yang mengklaim hanya kitab suci agamanya

saja yang suci dan benar.

Liberalisasi Islam tidak akan lengkap jika tidak menyentuh aspek kesucian al-Qur’an.

Mereka berusaha keras meruntuhkan keyakinan kaum muslim, bahwa al-Qur’an

adalah Kalamullah, bahwa al-Qur’an adalah satu-satunya Kitab Suci yang suci, bebas

dari kesalahan. Meraka mengabaikan bukti-bukti al-Qur’an yang menjelaskan tentang

otentitas al-Qur’an dan kekeliruan kitab-kitab agama lain.
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Ulil Abshar Abdallah, menulis di Harian Jawa Pos, 11 Januari 2004: ”Tapi bagi saya,

semua kitab suci adalah mukjizat.”. Taufik Adnan Amal, dosen Ulumul Qur’an di IAIN

Makasar, menulis satu makalah berjudul “Edisi Kritis al-Qur’an”, yang isinya

menyatakan: “Uraian dalam pragraf-pragraf berikut mencoba mengungkapkan secara

ringkas proses pemantapan teks dan bacaan al-Qur’an, sembari menegaskan bahwa

proses tersebut masih meninggalkan sejumlah masalah mendasar, baik dalam

ortografi teks maupun pemilihan bacaannya, yang kita warisi dalam mushaf tercetak

dewasa ini. Karena itu, tulisan ini juga akan menggagas bagaimana menyelesaikan itu

lewat suatau upaya penyuntingan Edisi Kritis al-Qur’an”. Taufik berusaha meyakinkan,

bahwa al-Qur’an saat ini masih bermasalah, tidak kritis, sehingga perlu diedit lagi.

Dosen itupun menulis sebuah buku serius berjudul ”Rekonstruksi sejarah al-Qur’an”

yang meragukan keabsahan dan kesempurnaan Mushaf Utsmani. Penulis buku ini

mencoba meyakinkan bahwa Mushaf Utsmani masih bermasalah, dan tidak layak

disucikan.

Aktivis Islam Liberal, Dr.Luthfi Assyaukanie juga berusaha membongkar konsep dasar

Islam tentang al-Qur’an, dia menulis: ”Sebagian besar kaum muslim meyakini bahwa

al-Qur’an dari halaman pertama hingga terakhir merupakan kata-kata Allah yang

diturunkan kepada Nabi Muhammad secara verbatim, baik kata-katanya (lafdhan)

maupun maknanya (ma’nan). Kaum muslim juga meyakini bahwa al-Qur’an yang

mereka lihat dan baca hari ini adalah persis seperti yang ada pada masa Nabi lebih

dari seribu empat ratus tahun silam. Keyakinan semacam itu sungguh lebih

merupakan formulasi dan angan-angan teologis (al-khayal al-dini) yang dibuat oleh

para ulama sebagi bagian dari formulasi doktrin-doktrin Islam. Hakikat dan sejarah

penulisan al-Qur’an sendiri sesungguhnya penuh dengan berbagai nuansa yang

delicate (rumit) dan tidak sunyi dari perdebatan, pertentangan, intrik (tipu daya), dan

rekayasa”.

Sumanto al-Qurthubhy, alumnus Fakultas Syari’ah IAIN Semarang berkata: “Al-Qur’an

adalah perangkap bangsa Quraisy”. Lebih mengerikan lagi, Sumanto secara terang

terangan menyatakan, bahwa al-Qur’an adalah karangan Muhammad. Dia menulis:

“Dengan demikian, wahyu sebetulnya ada dua: “wahyu verbal” (“wahyu eksplisit”

dalam bentuk redaksional bikinan Muhammad) dan “wahyu non verbal” (“wahyu

implisit” berupa konteks sosial waktu itu).

Nasr Hamid Abu Zaid, tokoh senior liberal, menyatakan bahwa, posisi Nabi

Muhammad SAW, sebagai semacam pengarang al-Qur'an. Nabi Muhammad SAW

sebagai seorang Ummiy (tidak bisa baca tullis), bukanlah penerima wahyu pasif, tetapi

mengolah redaksi al-Qur'an, sesuai dengan kondisinya sebagai manusia biasa,

setelah al-Qur'an disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada umatnya, maka telah

berubah menjadi teks Insani bukan teks Ilahi yang suci dan sakral. Cara yang lebih

halus dan tampak akademis dalam menyerang al-Qur’an juga dilakukan dengan
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mengembangkan studi kritik al-Qur’an dan studi hermeneutika di Perguruan Tinggi

Islam. Padahal metode ini jelas berbeda dengan ilmu tafsir dan bersifat dekonstruktif

terhadap al-Qur’an dan syari’at Islam.

Liberalisasi Syari’at Islam

Inilah aspek liberalisasi yang paling banyak muncul dan menjadi pembahasan dalam

bidang liberalisasi Islam. Hukum-hukum Islam yang sudah pasti, dibongkar dan dibuat

hukum baru yang dianggap sesuai dengan perkembangan zaman. Seperti disebutkan

oleh Dr. Greg Barton, salah satu program liberalisasi Islam di Indonesia adalah

“kontekstualisasi ijtihad”. Para tokoh liberal biasanya memang menggunakan metode

“kontekstualisasi” sebagai salah satu mekanisme dalam hukum Islam. Salah satu

hukum Islam yang banyak dijadikan obyek liberalisasi adalah hukum dalam bidang

keluarga, Misalnya, dalam masalah perkawinan antar agama, khususnya antara

wanita muslimah dan non muslim.

Di harian Kompas, Senin 18 November 2002, di artikel yang berjudul "Meneyegarkan

Kembali Pemahaman Islam", Ulil Abshar menulis : "Kita harus bisa membedakan

mana ajaran Islam yang merupakan pengaruh kultur Arab dan mana yang tidak ".

Selanjutnya pada dua alinea berikutnya ia melanjutkan: "Aspek-aspek Islam yang

merupakan cerminan kebudayaan Arab misalnya, tidak usah diikuti. Contoh soal

jilbab, potong tangan, qishash, rajam, jenggot, jubah, tidak wajib diikuti, karena hanya

ekspresi lokal partikular Islam di Arab " . Pada baigian lain dia menulis: "Larangan

kawin beda agama, dalam hal ini perempuan Muslimah dan lelaki non Muslim, sudah

tidak relevan lagi".

Dalam buku Fiqh Lintas agama ditulis: ”Soal pernikahan laki-laki non muslim dengan

wanita muslimah merupakan wilayah ijtihad dan terikat konteks tertentu, diantaranya

konteks dakwah Islam pada saat itu. Yang mana jumlah umat Islam tidak sebesar saat

ini, sehingga pernikahan antar agama merupakan sesuatu yang terlarang. Karena

kedudukannya sebagai hukum Islam lahir atas proses ijtihad, maka amat

dimungkinkan bila dicetuskan pendapat baru, bahwa wanita muslimah boleh menikah

dengan laki-laki non muslim, atau pernikahan beda agama secara lebih luas amat

diperbolehkan, apapun agama dan aliran kepercayaannya.

Nuryamin Aini, dosen Fakultas Syari’ah UIN Jakarta, menulis: “Maka dari itu, kita perlu

meruntuhkan mitos fiqh yang mendasari larangan bagi perempuan muslimah untuk

menikah dengan laki-laki non muslim. Isu yang paling mendasar dari larangan

pernikahan beda agama adalah masalah sosial politik. Hanya saja, ketika yang

berkembang kemudian adalah logika agama, maka konteks sosial-politik munculnya

larangan pernikahan beda agama itu menjadi tenggelam oleh hegemoni cara berpikir

teologis”.

Bahkan lebih dari itu, Dr. Zainun Kamal, dosen UIN Jakarta, kini tercatat sebagai
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"penghulu swasta" yang menikahkan puluhan bahkan sudah ratusan pasangan beda

agama. Apabila hukum-hukum yang pasti sudah dirombak sedemikian rupa, maka

terbukalah pintu membongkar seluruh sistem nilai dan hukum dalam Islam. Muhidin

M. Dahlan misalnya, aktivis dari IAIN Yogyakarta, pengagum berat Pramudya ini

menulis buku memoar berjudul “Tuhan Izinkan Aku Menjadi Pelacur”. Dia menulis:

“Pernikahan yang dikatakan sebagai pembirokrasian seks ini, tak lain tak bukan

adalah lembaga yang berisi tong-tong sampah penampung sperma yang secara

anarkis telah membelah-belah manusia dengan klaim-klaim yang sangat menyakitkan.

Istilah pelacur anak haram pun muncul dari rezim ini. Perempuan yang melakukan

seks diluar lembaga ini dengan sangat kejam diposisikan sebagai perempuan yang

sangat hina, tuna, lacur, dan tidak pantas menyandang harga diri. Padahal apa

bedanya pelacur dengan perempuan yang berstatus sebagai istri ? Posisinya sama.

Mereka adalah penikmat dan pelayan seks laki-laki. Seks akan tetap bernama seks

meski dilakukan dengan satu atau banyak orang. Tidak, pernikahan adalah konsep

aneh, dan menurutku mengerikan untuk bisa kupercaya.”

Dari Fakultas Syari’ah IAIN Semarang, bahkan muncul gerakan legalisasi perkawinan

homoseksual. Mereka menerbitkan buku berjudul: Indahnya Kawin Sesama Jenis:

Demokratisasi dan Perlindungan Hak-hak Kaum Homoseksual. Buku ini adalah

kumpulan artikel di jurnal justisia Fakultas Syari’ah IAIN Semarang edisi 25, Th Xl,

2004. dalam buku ini ditulis: “Hanya orang primitif saja yang melihat perkawinan

sejenis sebagi sesuatu yang abnormal dan berbahaya. Bagi kami, tiada alasan kuat

bagi siapapun dengan dalih apapun, untuk melarang perkawinan sejenis. Sebab,

Tuhan pun sudah maklum, bahwa proyeknya menciptakan manusia sudah berhasil

bahkan kebablasan.”

Dr.Luthfi Assyaukanie, petinggi JIL berkata: "Saya pribadi menganggap bahwa konsep

syari'at Islam tidak ada. Itu adalah karangan orang-orang yang datang belakangan

yang memiliki idealisasi yang berlebihan terhadap Islam".

Penutup

Bahaya ancaman pemikiran liberal saat ini sudah amat sangat menghawatirkan.

Lembaga-lembaga pendidikan Islam tidak luput dari ancaman bahaya ini. Di fakultas

Ushuluddin UIN Sunan Gunung Jati Bandung misalnya, pada hari jum'at 27

September 2004, mahasiswa baru disambut dengan slogan "Selamat bergabung di

area bebas Tuhan". Presiden Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Aqidah Filsafat

bahkan mengajak para mahasiswa baru, sambil mengepalkan tangan, berteriak "Kita

dzikir bersama! Anjing-hu Akbar!".

Yang sedikit menggembirakan, salah satu keputusan Muktamar NU ke XXXl di

Asrama Haji Donohudan Solo Desember 2004 lalu, telah mengeluarkan tausihiyah

(rekomendasi) membasmi wacana liberalisme di tubuh NU, serta menolak metode
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tafsir Hermeneutika. Isi rekomendasi PBNU itu sendiri pada intinya menghimbau

seluruh warga NU agar menolak ide-ide Islam Liberal dengan segala variannya, dan

kembali kepada bangunan akidah NU ala Ahlussunnah wal jama'ah. Wallohul

Muwaffiq ila Aqwamit Thoriq..
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24.1

TASHAWWUF

Bab ini berisi dokumen tanya jawab dan diskusi tentang hal-hal yang berkaitan dengan

tashawuf.

0066. Meraih Husnul Khotimah

Oleh Mumu BSA

Dan sekarang saya (ibn hajar) ingin mengambil keberkahan dengan mengemukakan 2

hadist yang mulia lagi agung.

Adapun hadist yang pertama ialah hadist yang telah di-ijaza-kan kepada saya oleh Al

'Allamah syekh Muhammad Al-Khotib, berbangsa Syam kemudian Madinah

bermadzhab Hambali.

Beliau adalah Ibnu Usman bin Abbas bin Usman, dari gurunya bersambung sampai

Abu Dzar Al-Ghiffariy RA, dari Rasulullah SAW, dalam hadist yang beliau riwayatkan

dari Tuhannya yang Maha Mulia lagi Maha Agung.

(Hadist pertama). Allah ta'ala berfirman: ''Wahai hamba-hambaKu, sesungguhnya

aku telah mengharamkan perbuatan zhalim atas diriKu, dan aku telah jadikan

Kedzhaliman itu hal yang haram, maka janganlah kalian berbuat Zhalim.

Wahai hamba-hambaKu, kalian semua sesat kecuali orang yang telah Aku beri

pentunjuk kepadanya, maka mohon petunjuklah kalian kepadaKu, niscaya Aku akan

memberi petunjuk kepada kalian.

Wahai hamba-hambaKu, kalian semua lapar, kecuali orang yang telah aku beri makan

kepadanya, maka minta makanlah kalian kepadaKu, niscaya Aku memberi kalian

makan.

Wahai hamba-hambaKu, kalian semua telanjang, kecuali orang yang aku beri pakaian

kepadanya, maka minta pakaianlah kalian kepadaKu, niscaya Aku akan memberi

kalian pakaian.

Wahai hamba-hambaKu sesungguhnya kalian berbuat salah di waktu malam dan

siang hari, sedang Aku mengampuni segala dosa, maka mohon ampunlah kalian

kepadaKu, niscaya Aku akan mengampuni dosa kalian.

Wahai hamba-hambaKu, sesungguhnya kalian tidak akan sampai memberi Mudhorot

kepadaKu, lalu kalian memudhorotkanKu, dan kalian tidak akan sampai memberi

manfa'at kepadaKu, lalu kalian memberi manfa'at kepadaKu.

Wahai hamba-hambaKu, sungguh seandainya orang yang terdahulu di antara kalian

dan yang terakhir, manusia dan jin, mereka semua lebih takwa dari hati orang yang
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paling takwa di antara kalian,maka hal itu tidak akan menambah apapun didalam

kerajaanKu

Wahai hamba-hambaKu, sesungguhnya seadainya orang terdahulu diantara kalian

dan yang paling akhir, manusia dan jin, mereka semua lebih durhaka dari hati orang

yang paling durhaka,maka hal itu tidak akan mengurangi sedikitpun didalam

kerajaanKu.

Wahai hamba-hambaKu,sesungguhnya seandainya orang yang terdahulu diantara

kalian dan yang paling akhir, manusia dan jin, mereka semua berada di satu tempat

yang tinggi, lalu mereka semua meminta kepadaKu, lalu Aku memberi kepada setiap

orang sesuai permintaannya,maka hal itu tidaklah mengurangi apa yang ada padaKu,

melainkan hanya seperti jarum mengurangi (air) apabilah jarum dimasukan ke dalam

lautan.

Wahai hamba-hambaKu, sesungguhnya semua itu hanyalah amal kalian yang Aku

perhitungkan bagi kalian, kemudian Aku penuhi kalian dengan amal itu, maka

barangsiapa menemukan kebaikan hendaklah ia memuji Allah dan barangsiapa

menemukan kejelekan, maka janganlah sekali-kali mencela, kecuali terhadap dirinya

sendiri''

(Hadist yang kedua) hadist yang telah di-ijazah-kan kepada saya (ibn hajar al

asqolaniy) oleh Al Allamah Sayyid Ahmad Al-Mursafi Al-Mishri setelah saya di

Ijazakannya oleh sayyid Abdulwahab bin Ahmad Farohat Asy-Syafi'i dari guru-guru

beliau yang bersambung (musalsal) kepada orang yang paling awal,sampai kepada

Abdullah bin Amru bin Ash dari Nabi SAW, bahwasannya Nabi Telah bersabda:

''orang-orang yang pengasih(penyayang) akan dikasih sayangi oleh Zat yang maha

pengasih, maha Suci dan maha Tinggi, maka sayangilah Makhluk yang ada dibumi,

niscaya Makhluk yang ada dilangit akan menyayangi kalian''

Dan maknanya adalah orang yang menyayangi makhluk yang ada dibumi, baik

manusia dan hewan yang kita tidak diperintahkan untuk membunuhnya, dengan cara

berbuat baik kepada mereka, maka Allah yang Maha Pengasih akan berbuat baik

kepada mereka.

Kasih sayanglah kepada makhluk yang mampu engkau sayangi, dari berbagai jenis

makhluk-makhluk Allah ta'ala walaupun terhadap makhluk yang tidak berakal dengan

berbuat lembut kepada mereka, dan dengan do'a kalian untuk mereka agar

memperoleh rahmat dan ampunan, maka para malaikatakan merahmati kalian.

Dan malaikat yang mengasihinya adalah meliputi semua malaikat penghuni langit,

yang mereka jumlahnya lebih banyak daripada penghuni bumi.

Tidak diperbolehkan bagi seseorang berdo'a untuk seluruh kaum muslimin agar
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diampuni seluruh dosa mereka, atau berdo'a untuk orang fakir, agar dia mendapat

uang 100 dinar dan orang fakir tersebut tidak mempunyai cara yang mempermudah

dirinya mendapatkan 100 dinar itu, dan ia berkata: ''Ini Rahmat Allah kepada Makhluk'',

karna hal itu bertentangan dengan Nash-Nash Syariat. (selesai Tabarruk Syeikh)

seseorang pernah memimpikan Imam Ghozali didalam tidurnya, lalu org tersebut

bertanya kepada imam Ghozali: ''Apa yang Allah lakukan kepadamu?''

lalu beliau menjawab: ''Allah menghentikan aku dihadapan-Nya, dan Allah berfirman

kepadaku: ''dengan bekal apa engkau menghadap kepada-Ku?''

Lalu aku menyebutkan semua amalku.

lalu Allah berfirman:''Aku tidak menerima amal-amalmu, sesungguhnya Aku hanya

menerima darimu amal, yg pada suatu hari seekor lalat hinggap di atas tinta penamu

untuk minum darinya,padahal engkau sedang menulis, lalu engkau berhenti menulis

hingga lalat itu mengambil bagiannya itu, karna rasa sayangmu kepadanya''

Kemudian Allah berfirman: ''bawa pergilah terus (wahai para malaikat-Ku) hamba-Ku

ini ke surga.''

Diantara sebab-sebab meraih Husnul Khotimah adalah merutinkan Do'a berikut, yaitu:

''ALLAHUMMA AKRIM HADZIHIL UMMATAL MUHAMMADIYYATA BI-JAMILI

AWAIDIKA FID DARAINI IKRAMAN LIMAN JA'ALTAHA MIN UMMATIHI

SHOLLALLAHU 'ALAIHI WA SALLAM'' (Ya Allah muliakanlah Umat Nabi Muhammad

ini dengan keindahan orang-orang yang kembali kepada-Mu di dua negri (dunia dan

akhirat) berupa kemulian bagi orang yang telah Engkau jadikan sebagai umat Nabi

Muhammad SAW.)''

Dan Diantaranya (penyebab husnul khotimah) adalah Merutinkan Do'a berikut ini

diantara Sholat Sunnah Shubuh dan Fardhu Shubuh, yaitu: ALLAHUMMA IGHFIR

LIUMMATI SAYYIDINA MUHAMMADIN, ALLAHUMMAR HAM UMMATA SAYYIDINA

MUHAMMADIN, ALLAHUMMAS STUR UMMATA SAYYIDINA MUHAMMADIN,

ALLAHUMMAJ JBUR UMMATA SAYYIDINA MUHAMMADIN, ALLAHUMMA ASLIH

UMMATA SAYYIDINA MUHAMMADIN, ALLAHUMMA 'AAFI UMMATA SAYYIDINA

MUHAMMADIN, ALLAHUMMA IHFADH UMMATA SAYYIDINA MUHAMMADIN,

ALLAHUMMAR HAM UMMATA SAYYIDINA MUHAMMADIN RAHMATAN

'AAMMATA YAA RABBAL 'ALAMIIN, ALLAHUMMAG FIR LII UMMATI SAYYIDINA

MUHAMMADIN MAGHFIROTAN 'AMMATAN YAA RABBAL 'ALAMIIN, ALLAHUMMA

FARRIJ 'AN UMMATI SAYYIDINA MUHAMMADIN FARAJAN 'AAJILAN YAA

RABBAL 'ALAMIIN.

(Ya Allah, sayangilah umat baginda kami Muhammad, Ya Allah, tamballah

(kekurangan) umat baginda kami Muhammad, Ya Allah, perbaikilah umat baginda

© 2013 www.piss-ktb.com



TASHAWWUF 1309

24.2

kami Muhammad, Ya Allah, sehatkanlah umat baginda kami Muhammad, Ya Allah

peliharalah umat baginda kami Muhammad, Ya Allah, sayangilah umat baginda kami

Muhammad dengan rahmat yang menyeluruh, Wahai Tuhan semesta alam, Ya Allah

berilah pengampunan yang menyeluruh, Wahai Tuhan semesta alam. Ya Allah

lapangkanlah umat baginda kami Muhammad dengan kelapangan yg segerah, Wahai

Tuhan semesta alam.)

Dan Diantaranya (penyebab husnul Khotimah) adalah membiasakan do'a ini yaitu:

YAA RABBA KULL| SYA||N B|QUDROTIKA ALA KULL| SYA||N |GHFIRLIY KULLA

SYAIN WA LAA TASALANIY 'AN KULL| SYAIN WA LAA TUHASIBNIY F| KULL

SYA||N WA ATH|N| KULLASYA||N.

(Wahai Tuhan segala sesuatu, dengan kekuasaan-Mu atas segala sesuatu, ampunilah

aku akan segala sesuatu, janganlah Engkau menanyakan kepadaku tentang setiap

sesuatu, janganlah Engkau menghisabku mengenai segala sesuatu, dan berilah aku

segala sesuatu." (Selesai di antara sebab memperoleh husnul khotimah) Syukron yang

menambahkannya.

(NASHOlHULIBAD)

0122. PENTINGNYA ILMU

Oleh Masaji Antoro

- - - 2 Ju :

-38 jid Ju Jusi 3. “ : ":u Ju-ji -!

Sayyidina ALI BINABITHOLIB berkata:

Tidaklah cantik atau tampan seseorang karena memakai HIASAN

Tapi sejatinya kecantikan atau ketampanan sebab ilmu dan KESOPANAN

4-)-3 : 52u° 4.023 : 4-> -la: Jè -- 3-lai -\e.J. J. J.ul ual sula) S3 : ->J Jés

J -ual 5-9 r: sas : 4, 4-8 Ju: *-e -- -- 24 - - -

*J J- 9uas sual -ue -AM: sl-J: sl, al Je ... - alls &-U Je J.J.Jl: : 33l-J .

|MAM HASAN BASYR berkata :

Andai tiada orang yang mengerti ilmu manusia tak ubahnya binatang,

Pelajarilah ILMU karena:
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Mempelajarinya berarti punya rasa takut pada Allah

Mencarinya bernilai ibadah

Mengulanginya berpahala tasbih pada Allah

Membahasnya berarti JlHAD kejalan Allah

Mengajarkannya pada yang belum tahu bernilai sodaqah

Menyerahkannya pada yang berhak bentuk pendekatan diri pada Allah

ILMU adalah penghibur kala kesendirian melanda

Petunjuk bagi kesempurnaan agama

Kesabaran di kala lara dan papa

Teman dekat kala tersesat

Rambu-rambu kejalan SURGA

9u-}e -- : ;u G -u - A - 9 ": su-9 4 - AA - Je:

S: 4. ael Jal 9 -ae S: 4 s: J- 99- si. J3 - 4-5 - - - - Ju

>u-Ji Je s; :uaal J-> 0° :u-J S: 4 ula 3-3 : Qg usu S3 & &-si 3-Ji Qg aee

-lau S1 3ls: "J J: *

Berkata Imam Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad Abu Hamid Al

Ghozali:

Sesungguhnya keistimewaan yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya

adalah ILMU, manusia dikatakan makhluk mulia hanya karena ilmunya

Bukan karena kekutannya, sebab bukankah unta lebih kuat ketimbang manusia ?

Bukan karena kebesarannya, sebab bukankah gajah lebih besar ketimbang manusia ?

Bukan karena keberaniannya, sebab bukankah binatang buas lebih berani ketimbang

manusia ?

Bukan karena kemampuan makannya, sebab bukankah sapi jantan lebih besar

perutnya ketimbang manusia ?

Bukan karena kuat setubuhnya, sebab bukankah paling hinanya burung pipit lebih kuat

setubuhnya ketimbang manusia ?
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Manusia tiada tercipta kecuali untuk ilmu.... Ilmu dan ilmu........ [ Ihyaa 'Uluumiddin

I/7].

Karenanya tidak berlebihan bila Rosulullah Shallallaahu 'Alaihi Wasallam bersabda:

: 3; 9 : “ di u-ule : -- 4, u-9.

Barangsiapa meniti satu jalan untuk mencari ilmu, niscaya -dengan hal itu- Allah

jalankan dia di atas jalan di antara jalan-jalan sorga (HR Muslim XXXVIII/2699)

Imam Atthoiby dalam kKitab Faidh AlQ000ir mengartikan hadits diatas:

Ju-J-asi - - J- - - 9% u: - 3, u, - -44 Je-u-l,

-3la-J J-a- Jl - -J J-4 -lé- 4.0 : :-J J- - 4-j

“Sebab ilmu Allah memudahkan seseorang salah satu jalan yang menuju surga, hal ini

karena ilmu dihasilkan seseorang dengan jerih payah sedang paling utamanya amal

ibadah mengukur kadar upaya seseorang dalam mengikat keletihan, barangsiapa mau

menanggung kesusahan dalam mencari ilmu maka Allah mudahkan jalannya kesurga

terlebih bila ilmu tersebut juga tercapai". [Faidh AlQadir VI/199].

KESIMPULANNYA : Mencari ilmu adalah JALAN SURGA, karenanya Ayoo

Mengaji... !!!!

0137. NASHOIHULIBAD Karya SYEIKH NAWAWI AL-BANTANIE 2

NASHOlHUL IBAD Karya SYElKH NAWAWI AL-BANTANIE merupakan syarah atas

kitab AS-SYAlKH SYIHABUDDIN AHMAD BIN HAJARAL-ASQOLANI (IBNU HAJAR

AL-ASQOLANI).

BAB TSUNAT (dua-dua).

Di dalamnya terdapat 30 nasehat,yaitu 4 khobar, dan 26 atsar. Yang kami (imam

Nawawie Al-bantanie) maksud dengan Khobar ialah sabda-sabda Nabi SAW,

sedangkan Atsar ialah ucapan-ucapan sahabat dan tabi'in. Diantara 30 nasehat itu..

Maqolah yang pertama : Hadist yg diriwayatkan dari Nabi SAW, bahwasannya beliau

bersabda (DUA PERKARA, TIDAK ADA SESUATU APAPUN YG LEBIH UTAMA

DARI KEDUANYAYAITU BERIMAN KEPADA ALLAH DAN MEMBERI MANFAAT

KEPADA ORANG ISLAM) baik dengan ucapan, kedudukan,harta, atau dengan

badan. Rasulullah SAW bersabda: " siapa saja yg memasuki pagi hari, ia tidak

berniat Mendzolimi seseorang, maka diampuni baginya terhadap segala dosa. Dan

siapa saja yang memasuki pagi hari berniat menolong orang yang teraniaya dan

memenuhi keperluan orang islam, maka baginya pahala seperti pahala haji mabrur".
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Dan Nabi SAW bersabda: '' hamba yg paling dicintai Allah adalah manusia yang

paling bermanfa'at bagi manusia lainnya. Dan amal perbuatan yang paling utama ialah

memasukkan rasa senang ke dalam hati orang yang beriman, dengan cara

menyingkirkan rasa lapar darinya, atau menghilangkan kesusahan darinya, atau

membayarkan hutangnya.''

(DUA PERILAKU, TIDAK ADA SESUATUPUN YANG LEBIH KOTOR DARI

KEDUANYA YAITU MENYEKUTUKAN ALLAH DAN MEMBAHAYAKAN ORANG2

ISLAM) pada tubuh2 mereka, atau harta2 mereka. Karna sesungguhnya seluruh

perintah Allah ta'ala kembali kepada 2 perkara yaitu mengagungkan Allah dan

menyayangi makhluk-Nya. Sebagaimana Allah berfirman:...''dirikanlah sholat dan

tunaikanlah zakat'' (qs. Al-baqarah:43). Dan firman Allah ta'ala:....''bersyukurlah

kepada-Ku dan kepada kedua orang tuamu''...(qs:lukman:14). Diriwayatkan dari Uwais

Al-Qarniy, bahwasannya beliau berkata: ''aku lewat di salah satu pantai bertemu

dengan seorang rahib (pendeta yahudi), lalu aku berkata: ''wahai rahib,apa derajat

awal yang bisa dicapai oleh seorang murid''.

Rahib berkata:''melawan kedzhaliman dan meringankan punggung dari berbagai

tanggung jawab, karna sesungguhnya tidak akan meningkat amal seseorang,

sementara ia mempunyai tanggungjawab atau perbuatan dzholim''

Maqolah kedua Nabi SAW bersabda: (HENDAKLAH KALIAN DUDUK DENGAN

ULAMA) yakni mereka yang beramal sesuai dengan ilmunya (DAN

MENDENGARKAN PERKATAAN ORANG-ORANG BIJAK) yakni mereka yang

mengenal/mengetahui Zat Allah ta'ala, mereka yang sesuai dengan kebenaran dalam

ucapan dan tindakannya/amalnya (KARNA SESUNGGUHNYA ALLAH TA'ALA

MENGHIDUPKAN HATI YANG MATI DENGAN CAHAYA HIKMAH) yakni ilmu yang

bermanfa'at(SEBAGAIMANA DIA MENGHIDUPKAN BUMI YANG MATI DENGAN

AIRHUJAN).

Dan didalam hadist riwayat imam Thobroni dan Abu Hanifa:''duduklah kalian dengan

para pembesar ilmu,bertanyalah kalian kepadaa ulama,dan bergaullah kalian dengan

hukama/orang bijak''. Dan didalam riwayat lain:''duduklah dengan ulama dan para

pemilik kebijaksanaan,dan bergaullah dengan para pembesar ilmu''. Maksudnya

adalah..ulama itu ada 3 macam:

1.ulama yang menguasai hukum-hukum Allah ta'ala, mereka adalah para pemegang/

ahli fatwa.

2.ulama yang hanya ma'rifat kepada Zat Allah saja, mereka adalah para Hukama

(orang-orang bijak/sufi). Maka didalam bergaul dengan mereka terjadi pencerahan

Akhlak, karna hati mereka memancarkan ma'rifatullah, dan sirr mereka memancarkan

cahaya-cahaya keagungan Allah.
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3.ulama dengan kedua macam tersebut mereka adalah Al-Kubaro (pembesar ulama),

karna sesungguhnya bergaul dengan Ahlillah menghasilkan perilaku yang terpuji.

Manfa'at pandangan melebihi manfa'at ucapan. Maka siapa saja yang pandangannya

bermanfa'at kepadamu,maka akan bermanfa'at segala ucapannya, dan siapa yang

tidak demikian (pandangannya), maka tidak bermanfa'at (ucapannya). Imam

Suhrowardiy perna mengelilingi salah satu masjid Khoif di mina, wajah beliau berseri

seri. Lalu beliau ditanya mengenai hal itu. Lalu beliau berkata: ''sungguh Allah

mempunyai hamba-hamba yg apabila mereka melihat seseorang, maka orang

tersebut mendapatkan kebahagian (dunia/akhirat) dan aku sedang mencari hal itu.

Nabi SAW. Bersabda: ''akan datang suatu zaman atas umatku, dimana mereka lari/

menjauhi para Ulama dan Fuqoha, lalu Allah menguji mereka dengan 3 macam ujian:

Ujian pertama, Allah ta'ala menghilangkan keberkahan dari usaha mereka.

Ujian kedua, Allah ta'ala memberikan kekuasaan kepada penguasa Dzolim atas

mereka.

Yang ketiga, mereka keluar dari dunia (mati) tanpa iman.''. Naudzu billah min dzalik

Maqolah yang ketiga : Dari Abu Bakar Shiddiq RA: (''SIAPA SAJA YANG MASUK

KUBUR TANPA BEKAL) yakni berupa amal sholeh (MAKA SEAKAN-AKAN IA

MENGARUNGI LAUTAN TANPA PERAHU'') yakni, maka ia akan benar2 tenggelam

dan tidak ada yang bisa menyelamatkannya, kecuali orang-orang yang bisa

menyelamatkannya. Sebagaimana Nabi SAW bersabda: ''keadaan mayat didalam

kubur tak ubahnya seperti orang yang tenggelam yang butuh pertolongan.''. yakni, yg

mencari sesuatu agar mendapatkan pertolongan.

Maqolah ke empat: (DARI UMAR RA) dikutip dari syekh Abdul Mu'thiy as-samlawi: ''

bahwasannya Nabi SAW bersabda kepada Malaikat Jibril AS: ''jelaskan padaku

kebaikan-kebaikan Umar'' Lalu jibril berkata: ''seandainya lautan menjadi tinta,

pepohonan menjadi pena, maka pasti aku tidak dapat menghitungnya''. Lalu Nabi

Bersabda: ''jelaskan padaku kebaikan-kebaikan Abubakar''. Lalu Jibril berkata: ''Umar

adalah salah satu kebaikan dari berbagai kebaikan Abubakar''. (KEMULIAN DUNIA

DENGAN HARTA,DAN KEMULIAN AKHIRAT DENGAN AMAL SHALEH) .

Maksudnya: tidak akan kuat dan baik urusan dunia kecuali dengan harta benda, dan

tidak akan menjadi kuat dan baik urusan Akhirat kecuali dengan amal-amal Shaleh.

Maqolah kelima : (DARI UTSMAN RA: ''GELISAH TERHADAP DUNIA ADALAH

KEGELAPAN DIDALAM HATI, DAN GELISA TERHADAP AKHIRAT ADALAH

CAHAYA DIDALAM HATI). Maksudnya adalah bersedih dalam urusan yang berkaitan

dengan urusan dunia, akan menjadikan kegelapan didalam hati, sedangkan bersedih

dalam urusan yg berkaitan dengan akhirat menjadikan penerang hati. Ya Allah, jangan

Engkau jadikan dunia sebagai kegelisahan kami yang paling besar dan jangan Engkau
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jadikan dunia sebagai tempat tujuan ilmu kami.

Maqolah ke enam : (DARI ALI RA.:''SIAPA SAJA MENCARI ILMU,MAKA SURGA

BERADA DALAM PENCARIAANYA. DAN SIAPA SAJA MENCARI MA'SIAT MAKA

NERAKA BERADA DALAM PENCARIANNYA'') maksudnya: siapa saja yang sibuk

dengan ilmu yang bermanfa'at yg tidak boleh bagi setiap orang baligh lagi berakal

tidak mengetahuinya,maka hakikatnya adalah sebagai pencari surga dan Ridho Allah

ta'ala dan siapa saja yang ingin bermaksiat,maka hakikatnya adalah ia sebagai

pencari neraka dan murka Allah ta'ala.

Maqolah ketujuh : (DARI YAHYA BIN MU'ADZ RA: TIDAK PERNAH BERMAKSIAT

KEPADA ALLAH,SEORANG YANG MULIA). Yakni orang yg terpuji perbuatannya,

yaitu orang yang memuliakan dirinya dengan bertakwa dan menjaga diri dari maksiat.

(DAN TIDAK PERNAH MENDAHULUKAN KEPENTINGAN DUNIA). Yakni tidak

mengedepankan dan mengutamakannya. (ATAS AKHIRAT,SEORANG YANG BIJAK)

. Yakni orang yg benar dalam perbuatannya, yaitu orang yang menahan dirinya dari

sesuatu yang bertentangan dengan akal sehatnya.

Maqolah ke delapan : (DARI AL-A'MASYI) nama beliau adalah Sulaiman bin Mahron

Al-Kufiy RA. (''SIAPA SAJAYANG MODALNYA TAKWA, MAKA LISANNYA TIDAK

MAMPU MENYIFATI KEUNTUNGAN AGAMANYA, DAN SIAPA SAJA YANG

MODALNYA DUNIA, MAKA LISANNYA TIDAK MAMPU MENYIFATI KERUGIAN

AGAMANYA.''). Maksudnya adalah: siapa saja yang berpegang pada ketakwaan

dengan tunduk patuh pada perintah2 Allah ta'ala dan menjauhi segala maksiat dengan

mendasari segala perbuatannya sesuai dengan syariat agama, maka ia memiliki

kebaikan yang banyak yang tidak terhingga (sehingga lisan tidak mampu

menyifatinya). Dan siapa saja yang berpegang pada perkara2 yang bertentangan

dengan syariat agama, maka ia memiliki kejelekan yang banyak, tidak mampu lisan

untuk menyebutkan banyaknya jumlah kejelekannya itu.

Maqola kesembilan : (DARI SUFYAN ATS-TSAURIY RA) beliau adalah guru Imam

Malik ra. Beliau berkata: (SETIAP MAKSIAT) yang timbul (DARI NAFSU) yakni

keinginan jiwa terhadap sesuatu (MAKA HAL ITU DAPAT DIHARAPKAN

AMPUNANNYA) yakni ampunan dari maksiatitu. (SETIAP MAKSIAT) yg timbul (DARI

KESOMBONGAN) yakni mengaku mempunyai kelebihan/keutamaan (MAKA

SESUNGGUHNYA HAL ITU TIDAK DAPAT DIHARAPKAN AMPUNANNYA, KARNA

MAKSIAT IBLIS BERSUMBER DARI KESOMBONGAN) iblis menyangka bahwa

sesungguhnya ia lebih baik dari baginda kita Nabi Adam. (DAN KESALAHAN) Nabi

Adam AS. (BERSUMBER DARI NAFSU) dengan sebab keinginan beliau untuk

merasakan buah Syahwat yang telah dilarang.

Maqolah kesepuluh : (DARI SEBAGIAN ORANG ZUHUD). Mereka adalah orang2

yang meremehkan dunia dan mereka tidak memperdulikannya, tetapi mereka hanya
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mengambil dari dunia sekedar kebutuhan mereka. Mereka berkata: (SIAPA SAJA

YANG BERBUAT DOSA). Yakni ia menanggung/membawa dosa itu. (SEDANGKAN

IA TERTAWA). Yakni dalam keadaan gembira dengan menanggung dosa tersebut.

(MAKA ALLAH AKAN MEMASUKANNYA KE NERAKA,DALAM KEADAAN IA

MENANGIS). Karena sesungguhnya haknya adalah menyesal dan memohon ampun

kepada Allah terhadap dosa tersebut. (DAN SIAPA YG MELAKUKAN KETA'ATAN

SEDANGKAN IA MENANGIS). Karna malu kepada Allah ta'ala dan takut kepada-Nya

atas kelalaiannya dalam keta'atannya itu. (MAKA SESUNGGUHNYA ALLAH AKAN

MEMASUKANNYA KE DALAM SURGA DALAM KEADAAN TERTAWA). Yakni ia

bergembira dengan sangat gembira karna berhasil dalam pencariaanya, yaitu

ampunan Allah ta'ala. [Mumu BSA ].

0147. NASHOIHULIBAD Karya SYEIKH NAWAWI AL-BANTANIE 3

Maqolah ke sebelas : (DARI SEBAGIAN ORANG BIJAK) yakni para wali,mereka

berkata: (JANGANLAH KALIAN MEREMEHKAN DOSA-DOSA KECIL) yakni

janganlah kalian menghitungnya sebagai dosa kecil (KARNA SESUNGGUHNYA

DARI DOSA KECILITUAKAN BERCABANG-CABANG DOSA-DOSAYANG BESAR)

dan terkadang murka Allah pada dosa-dosa kecil tersebut.

Maqolah ke 12 : (DARI NABI SAW: BUKAN DOSA KECIL, MAKSIAT YANG

DISERTAI DENGAN TERUS DIKERJAKAN)

Karena dosa kecil yg terus menerus dilakukan menjadi besar sehingga menjadi dosa

besar, dan juga sesungguhnya dosa kecil yang diniatkan untuk senantiasa dikerjakan

akan menjadi dosa besar.

Karna niat seseorang dalam melakukan maksiat adalah perbuatan maksiat.

(DAN BUKAN DOSA BESAR MAKSIAT YANG DISERTAI DENGAN PERMOHONAN

AMPUN)

Yakni bertaubat dengan syarat-syaratnya, karna sesungguhnya taubat dapat

menghapus pengaruh perbuatan salah meskipun kesalahan itu besar.

Maqolah ketiga belas: (DIKATAKAN: CITA2'ARIFADALAH PUJIAN)

Yakni keinginan orang2 Ahli ma'rifat kepada Allah adalah memuji Allah ta'ala dengan

keindahan sifat-sifatNya.

(DAN CITA2 ORANG ZUHUDIALAH DO'A)

Yakni keinginan orang yang berpaling dari sesuatu yg melebihi ukuran yg dibutuhkan

dari urusan dunia dengan hatinya adalah do'a, yaitu merendahkan diri kepada Allah

ta'ala dengan memohon segala yg ada disisi-Nya.
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(KARNA SESUNGGUHNYA CITA2 ORANG 'ARIF ADALAH TUHANNYA) bukan

pahala dan bukan surga

(SEDANGKAN CITA2 ORANG ZUHUD ADALAH DIRINYA SENDIRI)

Yakni manfa'at dirinya sendiri berupa pahala dan surga.

Maka bedakanlah antara orang yang cita2nya memperoleh bidadari dan orang yang

cita2nya menyingkap satir (rahasia Allah)

Maqolah ke empat belas: (DARI SEBAGIAN AL-HUKAMA/ORANG BIJAK: ''SIAPA

SAJA MENYANGKA BAHWA IA MEMPUNYAI PENOLONG YANG LEBIH UTAMA

DARI ALLAH, MAKA SANGAT SEDIKIT PENGETAHUANNYA TENTANG ALLAH).

maknanya siapa saja yang menyangka bahwa ia memiliki penolong yg lebih dekat

daripada Allah, dan lebih banyak menolong daripada-Nya,maka orang itu belum

mengenal Allah Ta'ala.

(DAN SIAPA SAJA YANG MENYANGKA BAHWA IA MEMPUNYAI MUSUH YANG

LEBIH MENGANCAM DARI NAFSUNYA, MAKA SANGAT SEDIKIT

PENGETAHUANNYA TENTANG DIRINYA)

maksudnya adalah siapa saja yang menyangka bahwa ia memiliki musuh yang lebih

kuat dari nafsu amarahnya dan nafsu tercela, maka sesungguhnya orang itu belum

mengenal dirinya.

Maqolah kelima belas : (DARI SAYYIDINA ABUBAKAR ASH-SHIDDIQ RA.

MENGENAI FIRMAN ALLAH TA'ALA ''TELAH NAMPAK KERUSAKAN DI DARAT

DAN DI LAUT...(QS:AR-RUM:41)'' BELIAU BERKATA:) yakni sayyidina Abubakar

dalam menafsirkan ayat tersebut: (DARAT ADALAH LISAN, SEDANGKAN LAUT

ADALA HATI, APABILA LISAN ITU RUSAK) dengan mencaci maki umpamanya

(MAKA MENANGISLAH JIWA-JIWA MANUSIA) yakni orang2 dari keturunan Nabi

Adam AS. (DAN APABILA HATI RUSAK) dengan riya' umpamanya (MAKA

MENANGISLAH PARA MALAIKAT)

sebagian ulama mengatakan: ''hikma adanya lisan itu satu adalah: peringatan awal

bagi seorang hamba, bahwasannya ia tidak sepatutnya berbicara kecuali dalam hal

yang penting atau berbicara tentang kebaikan'' dan pendapat lain mengatakan:''hikma

adanya lisan itu satu adalah: "karna sesungguhnya lisan mengucapkan segala bahasa

yang diucapkan kepada Dzat yang maha Esa yaitu Allah ta'ala demikian juga hati.

berbeda halnya dengan mata dan telinga, karna sesuatu yang dilihat dan didengar itu

berbilangan. sebagian lain mengatakan: kebutuhan mendengar dan melihat lebih

banyak daripada kebutuhan berbicara.

sesungguhnya sayyidina Abubakar menyerupakan hati dengan laut, karna sangat
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dalam dan luasnya. intaha

Maqolah ke enam belas : (DIKATAKAN:''SESUNGGUHNYA HAWA NAFSU ITU

DAPAT MENJADIKAN RAJA-RAJA SEBAGAI BUDAK)

Karna sesungguhnya orang yang mencintai sesuatu, maka jadilah orang itu budaknya.

(SEDANGKAN SABARMENJADIKAN BUDAK SEBAGAI RAJA) karna sesungguhnya

seorang budak dengan kesabarannya akan meraih apa yang ia inginkan.

(TIDAKKAH ENGKAU MELIHAT) yakni tidak sampaikah pengetahuanmu

(TERHADAP) kisah baginda kita yang mulia,putra orang mulia,putra orang mulia,putra

orang mulia, yaitu (NABI YUSUF) Ash-Shiddiq putra Nabi Ya'kub yang sabar, putra

Nabi Ishaq yang murah hati, Putra Nabi Ibrohim sang kekasih yang banyak berdo'a

(DAN SITIZULAIKHA'')

Karna sesungguhnya siti Zulaikha mencintai Baginda kita Nabi Yusuf, dengan cinta

yang bergelora, sementara Nabi Yusuf tetap bersabar menghadapi tipu daya dari

gangguan Siti Zulaikha.

Maqolah ke tujuh belas : (DIKATAKAN: ''BERUNTUNGLAH) yakni mendapatkan

kebaikan yg banyak (BAGI ORANG YANG AKALNYA JADI PIMPINAN),dengan jalan

ia mengikuti akalnya yg sempurna, (SEDANG NAFSUNYA) yakni kecenderungan

nafsunya kepada sesuatu yang tidak ia inginkan tanpa ada ajakan syariat (MENJADI

TAWANAN) yakni terhalan dari melakukan hal itu.

(DAN CELAKALAH) yakni sangat binasa (BAGI ORANG YANG NAFSUNYA JADI

PIMPINAN) dengan melepas hawa nafsunya kepada hal yang diinginkan, (SEDANG

AKALNYA MENJADI TAWANAN'') yakni terhalang dari berfikir tentang nikmat-nikmat

Allah ta'ala dan tentang keagungan Allah ta'ala.

Maqolah ke 18 : (DIKATAKAN : ''SIAPA SAJA YANG MENINGGALKAN DOSA,

MAKA AKAN LEMBUT HATINYA) sehingga ia akan dapat menerima nasehat dan

khusyu/penuh perhatian pada nasehat tersebut.

(DAN SIAPA SAJA YG MENINGGALKAN SEGALAYANG HARAM) dalam makanan,

pakaian, dan lain2 (DAN MEMAKAN SEGALAH YG HALAL, MAKA AKAN JERNIH

FIKIRANNYA'') terhadap ciptaan2 Allah ta'ala, yang menunjukan atas kekuasaan Allah

ta'ala menghidupkan makhluk setelah mati dan atas ke-Esaan Allah ta'ala, keMaha

kuasaan-Nya dan keMaha tahuan-Nya.

Maqolah ke 19 : (TELAH DIRIWAYATKAN KEPADA SEBAGIAN PARA NABI:

''TAATILAH AKU DI DALAM SEGALA HAL YANG TELAH AKU PERINTAHKAN

KEPADAMU,DAN JANGAN ENGKAU DURHAKA KEPADAKU PADA SEGALAH HAL

YANG TELAH AKU NASEHATKAN KEPADAMU) maksudnya adalah: dalam segala
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hal yang telah Aku serukan kepadamu menuju hal2 yg didalamnya terdapat kebaikan

dan Aku melarangmu dari segala hal yg didalamnya terdapat kerusakan.

Maqolah ke 20 : (DIKATAKAN: "SEMPURNANYA AKAL ITU ADALAH MENGIKUTI

KERIDHOAN ALLAH TAALA DAN MENJAUH MURKA-NYA) maka yg menyelisihi

dari kedua perkara tersebut adalah perbuatan gila. (tidak sempurna akalnya).

0140. MAKSUD NAFSUL MUTHMAINNAH "JIWAYANG TENANG "

PERTANYAAN :

Zaine Elarifine Yahya

Jiwa yang tenang.. yang bagaimana ya ?? Monggo

JAWABAN :

ARTI Jiwa YANG TENANG menurut beberapa pendapat SAHABAT Nabi dan Ulama :

{El Jés Jw 4 suai rel, ua-Jés : -;-l : si : - Jé {-a-l -4 e :

-lu -- A : -3 e Jé al-M... : 9-se: Je: Jw 4 -> - Jw 4 -, -ue

3-J *: --J Ju93 -3.J Jue

(Hai jiwa yang tenang) arti menurut beberapa pandangan : Hasan Basri : Yang

mukmin dan yang punya keyakinan. Mujaahid : Yang ridho dengan ketentuan Allah

Ta'aalaa. Ibnu Abbas ra : Tenang dengan pahala Allah. Ibnu Kisaan : Yang Ikhlas.

Ibnu Zaid : Yang dibahagiakan dengan surga saat meninggal, dibangkitkan dan

dikumpulkan. [Tafsir SiroojalMunir V/391 ].

{-S u-- :- 9° 4 : --e A : J: 20 ° {- - - -

4-8 u: - ) - G- Jl si , c. 4 - *, 92 ji- 44 - J -M:

-u! :- u4 &, & J- S3 ->> uji- N :

(Hai jiwa yang tenang) Yakni yang merasa tenang dengan senantiasa dzikir pada

Allah (mengingat Allah) yang dapat menghantarkannya naik derajat makrifat

kepadaNya dan tidak membutuhkan selainNya atau menghantarkan pada kebenaran

yang tiada sedikitpun keraguan didalamnya atau pada ketenangan yang tidak terusik

oleh ketakutan dan kesedihan. [Tafsir Baidhoowy ||490].

4: )u) - Jl E-U - s93°3 & 2, Arab &, J! 3: J' -la.) J.:) As-J Jril 24 -!>

eu eud b: : - su - J- 4 : 9:- 99°, - - - - - 4 - Il

e-45 -33 4-3: J' --- J.: J. J. A-,-i -->J 4 >: •3:4-J J>>, J J- ---
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Sebutan nafsu yang tenang ini adalah Nafsu Muthmainnah yang saat dikembalikan

pada Tuhannya dalam keadaan ridho dan diridhoi. Mereka adalah orang-orang yang

senantiasa dzikir pada Allah seperti yang dituturkan oleh Nabi shallallaahu alaihi wa

sallam “Mendahului orang-orang yang tersendiri yang selalu mengikat nafsunya

dengan dzikir pada Allah, dzikir mereka jadikan sebagai pakaian, maka saat

mendatangi hari Qiyamat mereka dalam keadaan ringan-ringan" (HR Turmudzi).

[|hyaa'Uluumiddin IV/43].

9 -u ues Qua- ue -3.J es,- &Ji Qius uai aud as ua-S ue 4 Jui Las

uau J.153 9,3.

"Perkataan ini disampaikan saat jiwa yang tenang tersebut kembali pada Tuhannya

dan saat di hari Qiyamat, seperti halnya para malaikat yang memberikan kebahagiaan

pada para mukmin saat ia menghadap Tuhannya dan dibangkitkan dari kuburnya".

[Tafsir Ibnu Katsir VIII/400].

Menurut keterangan di kitab SirojAtthoolibiin Kyai Ihsan Jampes Nafsu malah terbagi

menjadi 7, memasukkan Rodhiyah, Mardhiyyah dan Kaamilah....

0201.SEKELUMIT TENTANG ILMU DAN ULAMA

PERTANYAAN :

Ibnu Husain Saddam

Assalaamu'alaikum..Apakah ciri-ciri ilmu yang bermanfaat? Dan bagaimanakah ciri

ciri ulama yang berilmu manfaat ? Terima kasih.

JAWABAN :

Zaine Elarifine Yahya

Semua ilmu sepanjang bersifat Syariat dan pendukung terhadap ilmu syariat sejatinya

merupakan ilmu manfaat menurut Syariat. ulama yang berilmu manfaat hanyalah ia

yang mengamalkan ilmunya dalam pengabdian kepada Allah swt dengan ikhlas.

mohon pencerahannya.

Nur Muhamad Al-amarr

Ilmu yg bmanfat akn nampak pd seseorang dgn tanda-tandanya, yaitu:

1.Beramal dgnnya.

2.Benci disanjung,dipuji dan takabbur atas org lain.
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3.Smkn btawadhu ktka ilmunya smkn banyak.

4.Mnghindar dari cintakpmimpinan,ktenaran dan dunia.

5.Mnghindar utk mngaku berilmu.

6.Bersu'udzan (buruk sangka) kpd dirinya dan husnudzan (baik sangka) kpd org lain

dlm rangka mnghindari celaan kpdorg lain. (Lihat Fadl llm Salaf hal. 56-57 dan Hilyah

Thalib |Im hal. 71)

Sbliknya ilmu yg tdk bmanfaat jg akn nampak tanda-tandanya pd orang yg

mnyandangnya yaitu:

1.Tambahnya sifat sombong,sngt brambisi dlm dunia dan blomba-lomba pdnya,

Sombong thadap ulama,mndebat org-org bGoh,dan mmalingkan phatian manusia

kpdnya.

2.Mengaku sbgai wali Allah Subhanahu wa Ta'ala,ato mrasa suci diri.

3.Tidak mau mnerima yg hak dan tunduk kpd kbenaran, dan sombong kpd org yg

mngucapkan kbenaran jk drajatnya di bawahnya dlm pndangan manusia,srta ttap dlm

kbatilan.

4.Mnganggap yg lainnya bdoh dan mencatat mreka dlm rangka mnaikkan dirinya

diatas mereka.Bahkan tkadang mnilai ulama tdahulu dgn kbodohan,lalai,ato lupa

shgga hal itu mjadikan ia mncintai klebihan yg dmilikinya dan bburuk sangka kpd

ulama yg tdahulu. (Lihat Fadl llm Salaf. 53, 54, 57, 58). Wallahu a'lam. Sumber :

Majalah Syari'ah

Gozin Mahabah Basalamah

Ilmu manfaat ialah, ilmu yg membuat kita takut kepada Allah ta'ala , & ilmu yg

membuat kita melihat kesalahan2 kita sendiri.

Masaji Antoro

Waalaikumsalam Wr Wb. ILMU MANFAAT Adalah yang menjadikan pemiliknya

semakin mengenal kebesaran, keagungan serta kesempurnaan kuasa Tuhannya.

g, Juš gu: -ae J9 - 9 Jé su -- Jesu - - - 44 -si

J1 u: :-U Aé J5 Je.

Allah memberi wahyu pada Dadud AS. "Carilah ilmu yang manfaat ". "Apakah ilmu

manfaat itu ?" Tanya Daud AS pada Allah. "Bila engakau mengenal kebesaranKu,

keagunganKu, KemuliaanKu serta kesempurnaan kuasaKu pada setiap hal, itulah ilmu

yang membuatmu semakin dekat padaKu" jawab Allah Ta'aala. [Faidh alQadir II/23].
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se, a vs 3>s-Jl 4-3-4-J &9-l -ui Jls-i-le as 3,-Su Gla v > &u -- : Ajal Jé

*4 :8; 2 : - uss & ve

Imam alGhazali berkata “Ilmu manfaat adalah ilmu yang berhubungan dengan akhirat,

ilmu untuk mengetahui keadaan hati, tingkah laku pemiliknya termasuk tercela atau

terpuji, mengetahui yang diridhai Allah, ilmu ini sudah diluar ranah ilmu fiqih". [ Faidh

alQadir IV/143].

J *A & Ja: : 4 & ->> j su as su -- - - 4 vs La: ; A; "Je

sa : le & 4u 1-e u'e -se Je-u 3,-S u4 & Ase S de Jé u4.

Faidh alQadir VI/228

*u: ---> -ulau Su- rue eudi : , sus: A - keuansu -- ->e :

4 •la su: sayu-i;

liqaazh alHimam Matan Syarh alHikam I/229

*4 -> su - - - -s.

Faidh alQadir V/670

(33-9 - 4, -sli Jusi g> - 55w-9 -->J -a: :Xal Jé (4 -S 53° :

- 9------Ju-s----->

Faidh alQadir ||/194

TANDA ILMU MANFAAT

Orang yang dikaruniai ilmu manfaat dalam dirinya akan tercermin :

• Semakin takut pada Allah

• Semakin khusyu' dalam ibadahnya

• Semakin berkurang kesenangannya pada dunia. Setiap ilmu yang tidak mengalihkan

dirimu dari cinta dunia pada cinta akhirat maka kebodohan kembali lagi padamu,

berlindunglah pada Allah dari ilmu yang tidak manfaat.

• Berjiwa Qana'ah (menerima apa adanya/sukarela) atas segala pemberian Allah

Tanda orang yang Qana'ah dengan ilmunya : Tidak memperdulikan pujian, cacian,

tidak perduli saat disanjung atau dikucilkan oleh orang lain karena dirinya begitu

menikmati dan merasa cukup dengan anugerah berupa ilmu Allah'. Wallahu Alamu
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bis showaab...

0233. SYARI'AH, THARIQAH, HAQIQAH DAN MA'RIFAH

Oleh Hakam Ahmed ElChudrie

Kata syari'ah telah beredar luas di kalangan umat muslim. Bahkan, dalam al-Qur'an

sendiri, kata tersebut telah dipakai antara lain pada Surah al-Jatsiyah: 18. Pemakaian

kata tersebut mengacu kepada makna ajaran dan norma agama itu sendiri. Dalam

perkembangan Islam munculnya tiga kata thariqah, haqiqah dan ma'rifah, telah

mengakibatkan terbatasnya pengertian syari'ah sehingga lebih banyak mengacu pada

norma hukum. Sedangkan tiga kata lainnya menjadi terma yang terkenal dalam

tasawuf. Karena itu ada baiknya kita lebih dahulu berbicara tentang tasawuf itu sendiri.

Mengenai kelompok tasawuf ada dua pendapat. Pertama, mereka adalah kelompok

spiritual dalam umat Islam yang berada di tengah-tengah dua kelompok lainnya yang

disebut kelompok formal dan kelompok Intelektual. Kelompok intelektual ini terdiri dari

ulama-ulama mutakallim (ahli teologi), sedangkan kelompok formal terdiri dari ulama

ulama muhaddits dan fuqaha. Kedua, bahwa tasawuf itu hanyalah suatu

kecenderungan spiritual yang membentuk etika moral dan lingkungan sosial khusus.

Sehingga seharusnya kita katakan seorang muhaddttsin sekaligus juga ulama sufiyah,

begitu pula seorang mutakallimin sekaligus juga ulama sufiyah.

Ajaran Tasawuf pada dasarnya merupakan bagian dari prinsip-prinsip Islam sejak

awal. Ajaran ini tak ubahnya merupakan upaya mendidik diri dan keluarga untuk hidup

bersih dan sederhana, serta patuh melaksanakan ajaran-ajaran agama dalam

kehidupannya sehari-hari. Ibnu Khaldun mengungkapkan, pola dasar tasawuf adalah

kedisiplinan beribadah, konsentrasi tujuan hidup menuju Allah (untuk mendapatkan

ridla-Nya), dan upaya membebaskan diri dari keterikatan mutlak pada kehidupan

duniawi, sehingga tidak diperbudak harta atau tahta, atau kesenangan duniawi lainnya.

Kecenderungan seperti ini secara umum terjadi pada kalangan kaum muslim angkatan

pertama. Pada angkatan berikutnya (abad 2 H) dan seterusnya, secara berangsur

angsur terjadi pergeseran nilai sehingga orientasi kehidupan duniawi menjadi lebih

berat. Ketika itulah angkatan pertama kaum muslim yang mempertahankan pola hidup

sederhananya lebih dikenal sebagai kaum sufiyah.

Keadaan tersebut berkelanjutan hingga mencapai puncak perkembangannya pada

akhir abad 4 H. Dalam masa tiga abad itu dunia Islam mencapai kemakmuran yang

melimpah, sehingga di kalangan atas dan menengah terdapat pola kehidupan mewah,

seperti kita dapat simak dalam karya sastra "cerita seribu satu malam" dimasa

kejayaan kekhalifahan Abbasiyah. Pada masa itu gerakan tasawuf juga mengalami

perkembangan yang tidak terbatas hanya pada praktek hidup bersahaja saja, tapi

mulai ditandai juga dengan berkembangnya suatu cara penjelasan teoritis yang kelak
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menjadi suatu disiplin ilmu yang disebut ilmu Tasawuf.

Pada tingkat perkembangan inilah muncul beberapa terma yang dulunya tidak lazim

dipakai dalam ilmu-ilmu keislaman. Upaya penalaran para ulama muhaddits dan

fuqaha dalam menjabarkan prinsip-prinsip ajaran Islam mengenai penataan kehidupan

pribadi dan masyarakat yang sudah berkembang selama tiga abad -dengan

munculnya disiplin ilmu Tasawuf- terjadilah pemisahan antara dua pola penalaran,

yaitu produk penalaran ulama muhaddits dan fuqaha yang disebut syari'ah, dan

produk penalaran ulama tasawuf yang disebut haqiqah. Selanjutnya para fuqaha pun

disebut ahli syari'ah dan para ulama tasawuf disebut ahli haqiqah.

Pada tahap perkembangannya, secara berangsur-angsur pola pikir dan pola hubungan

antara ahli syari'ah dan ahli haqiqah makin berbeda. Dan ini menimbulkan banyak

pertentangan antara kedua kelompok tersebut. Perbedaan tersebut ditandai dengan

beberapa hal berikut:

1. Ahli syari'ah menonjolkan -kadang-kadang secara berlebih-lebihan- soal

pengalaman agama dalam bentuk yang formalistik (syi'ar-syi'ar lahiriah). Sedang

dilain pihak, para ahli haqiqah menonjolkan aspek-aspek batiniah ajaran Islam.

2. Adanya teori-teori ahli haqiqah yang menggusarkan para ahli syari'ah, misalnya

teori al-fana fi 'l-Lah (peleburan diri dalam Allah) yang dikemukakan Abu Yazid al

Busthami dan teori Hub al-Lah (cinta Allah) hasil pemikiran Rabi'ah al-'Adawiyah serta

teori Maqamat-Ahwal (terminal-terminal dan situasi-situasi) ciptaan Dzunn-un al

Mishri. Semua itu dianggap sebagai ajaran aneh oleh para ahli syari'ah.

3. Sebagian ahli haqigah tidak merasa terikat dengan syi'ar-syi'ar agama yang ritual

formalistis. Mereka berkata, kalau seseorang sudah mencapai derajat wali, dia sudah

bebas dari ikatan-ikatan formal. Padahal, para pendahulu mereka sangat disiplin

dalam pengalaman syari'ah.

4. Ahli haqiqah mengklaim, siapa yang telah sampai perjalanan rohaniahnya kepada

Allah dan sudah terlebur dirinya dalam diri Allah, maka dia akan mampu menaklukkan

alam dan melakukan hal-hal yang luar biasa (keramat).

Jurang pemisah yang makin hari makin melebar antara ahli syari'ah dan ahli haqiqah

makin menjadi-jadi pada sekitar akhir abad kelima Hijrah, dan Imam Ghazali berupaya

memulihkannya. Dalam kaitan inilah beliau tampil dengan karya besarnya Ihya 'Ulum

al-Din. Dalam buku ini beliau mempertemukan teori-teori syari'ah dengan teori-teori

haqiqah Ternyata upaya al-Ghazali ini sangat membantu dalam merukunkan kembali

antara para ahli syari'ah dengan ahli haqiqah.

Di Indonesia kita lebih banyak mengenal ajaran tasawuf lewat lembaga keagamaan

non-formal yang namanya "tarekat" asal kata thariqah. Di Jawa Timur misalnya, kita
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jumpai Tarekat Qadiriyah yang cukup dikenal, disamping Tarekat Naqsyabandiyah,

Syadziliyah, Tijaniyah dan Sanusiyah. Dalam satu dasawarsa terakhir ini, kita melihat

adanya langkah lebih maju dalam perkembangan tarekat-tarekat tersebut dengan

adanya koordinasi antara berbagai macam tarekat itu lewat ikatan yang dikenal

dengan nama Jam'iyah Ahl al-Thariqah al-Mu'tabarah. Pada tahun lima puluhan,

pemerintah Mesir menempatkan pembinaan dan koordinasi tarekat-terekat tersebut di

bawah Departemen Bimbingan Nasional (Wizarah al-Irsyad al-Qaumi).

Pertimbangannya ialah, bagaimanapun keberadaan penganut-penganut tarekat itu

merupakan bagian dari potensi bangsa/umat, yang berhak mendapatkan perlindungan

dalam rangka tertib kemasyarakatan suatu negara.

Untuk lebih mengenal adanya tarekat itu, ada baiknya kita mempertanyakan kapankah

munculnya tarekat (al-thuruq al-shufiyah) itu dalam sejarah perkembangan gerakan

tasawuf Dr. Kamil Musthafa al-Syibi dalam tesisnya tentang gerakan tasawuf dan

gerakan syi'ah mengungkapkan, tokoh pertama yang memperkenalkan sistem

thariqah (tarekat) itu Syekh Abdul Qadir al-Jilani (w. 561 H/1166 M) di Baghdad.

Ajaran tarekatnya menyebar ke seluruh penjuru dunia Islam, yang mendapat

sambutan luas di Aljazair, Ghinia dan Jawa. Sedangkan di Mesir, tarekat yang banyak

pengikutnya Tarekat Rifa'iyyah yang dibangun Sayid Ahmad al-Rifa'i. Dan tempat

ketiga diduduki tarekat ulama penyair kenamaan Parsi, Jalal al-Din al-Rumi (w. 672

H/1273 M). Beliau membuat tradisi baru dengan menggunakan alat-alat musik sebagai

sarana dzikir. Kemudian sistem ini berkembang terus dan meluas. Dalam periode

berikutnya muncul tarekat al-Syadziliyah yang mendapat sambutan luas di Maroko

dan Tunisia khususnya, dan dunia Islam bagian Timur pada umumnya.

Yang juga perlu dicatat di sini ialah munculnya Tarekat Sanusiyah yang mempunyai

disiplin tinggi mirip disiplin militer. Di bawah syeikhnya yang terakhir, Sayyid Ahmad

al-Syarif al-Sanusi berhasil menggalang satu kekuatan perlawanan rakyat yang

mampu memerangi kolonialis Italia, Perancis dan Inggris secara berturut-turut, dan

akhirnya membebaskan wilayah Libya. Mungkin sifat keras dari iklim yang dibentuk

Tarekat Sanusiyah inilah yang mewarnai Mu'ammar al-Qadafi mengambil alih

kekuasaan dan berkuasa sampai saat ini sebagai Kepala Negara tersebut.

Nicholson mengungkapkan hasil penelitiannya, bahwa system hidup bersih dan

bersahaja (zuhd) adalah dasar semua tarekat yang berbeda-beda itu. Semua

pengikutnya dididik dalam disiplin itu, dan pada umumnya tarekat-tarekat tersebut

walaupun beragam namanya dan metodenya, tapi ada beberapa ciri yang

menyamakan:

1. Ada upacara khusus ketika seseorang diterima menjadi penganut (murid).

Adakalanya sebelum yang bersangkutan diterima menjadi penganut, dia harus terlebih

dahulu menjalani masa persiapan yang berat.
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2. Memakai pakaian khusus (sedikitnya ada tanda pengenal)

3. Menjalani riyadlah (latihan dasar) berkhalwat. Menyepi dan berkonsentrasi dengan

shalat dan puasa selama beberapa hari (kadang-kadang sampai 40 hari).

4. Menekuni pembacaan dzikir tertentu (awrad) dalam waktu-waktu tertentu setiap

hari, ada kalanya dengan alat-alat bantu seperti musik dan gerak badan yang dapat

membina konsentrasi ingatan.

5. Mempercayai adanya kekuatan gaib/tenaga dalam pada mereka yang sudah

terlatih, sehingga dapat berbuat hal-hal yang berlaku di luar kebiasaan.

6. Penghormatan dan penyerahan total kepada Syeikh atau pembantunya yang tidak

bisa dibantah

Dari sistem dan metode tersebut Nicholson menyimpulkan, bahwa tarekat-tarekat sufi

merupakan bentuk kelembagaan yang terorganisasi untuk membina suatu pendidikan

moral dan solidaritas sosial. Sasaran akhir dari pembinaan pribadi dalam pola hidup

bertasawuf adalah hidup bersih, bersahaja, tekun beribadah kepada Allah,

membimbing masyarakat ke arah yang diridlai Allah, dengan jalan pengamalan

syari'ah dan penghayatan haqiqah dalam sistem/metode thariqah untuk mencapai

ma'rifah.

Apa yang dimaksud dengan kata ma'rifah dalam terma mereka ialah penghayatan

puncak pengenalan keesaan Allah dalam wujud semesta dan wujud dirinya sendiri.

Pada titik pengenalan ini akan terpadu makna tawakkal dalam tawhid, yang

melahirkan sikap pasrah total kepada Allah, dan melepaskan dirinya dari

ketergantungan mutlak kepada sesuatu selain Allah.

Daftar Kepustakaan

Abu 'l-Hasan al-Nadawi, Rijal al-fikriwa'l-Da'wah fi'l-lslam.

Ahmad Amin, Dhuha al-Islam dan Zhuhur al-Islam

Imam al Ghazali, Ihya 'Ulum al-Din

Irnam Ibn Khaldun, al-Muqaddimah.

Kamil Mushthafa al-Syibli, al-Shilah bain al-Tashawwufwa'l-Tasyayyu'.

0241. JAUHI MAKSIAT DAN HAFALAN

PERTANYAAN :

Khoirul Munir
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Assalam 'alaikum. cara untuk menjaga hafalan dalam ingatan bagaimana?

JAWABAN :

Masaji Antoro

Waalaikumsalam Wr Wb. Berikut apa yang pernah dialami oleh IMAM SYAF" yang

mengeluhkan jeleknya hafalannya pada gurunya...

Jeu-J 4, J. - '' ad- - 3:3 Jl ->

g-w s- S4 × : -- 9u :-l:

Aku mengeluh kepada guruku Imam Waki tentang buruknya hafalanku

maka guruku memberi petunjuk untuk meninggalkan kemaksiatan.

Dan memberitahukan bahwasanya ilmu itu cahaya

sedangkan cahaya Allah tidaklah diberikan kepada orang yang bermaksiat.

* 4 -, -eu eu9 - ; (3: Jé 4:)

(Imam waki ) beliau adalah Guru imam Syafi'i radhia Allaahu anhu. [ Taanatut

Thoolibiin II/190].

Abdurrahman As-syafi'i

Wa'alaikum Salam Wr,Wb. Menukilkan kitab ta'lim muta'alim hal 43 :

>, : -> s, -sla-JJ ,al 3 Ja-u-J -ul : 4.2, 5, SJS -- 9u-- - 3

Ju-J yua: J:

Adapun hal-hal yang bisa menyebabkan sifat lupa pada ilmu adalah :

- memakan ketumbar yang masih basah

- makan buah-buahan yg masam rasanya

- melihat orang yang disalib

- membaca tulisan di nisan pekuburan

- berjalan diantara gandengan unta

0256. Enam Perkara Yang Dirahasiakan oleh Allah SWT

Sahabat Umar ra berpesan : "Allah ta'ala menyembunyikan enam perkara dalam

enam perkara yang lain, yaitu:

1. Allah menyembunyikan keridhaan-Nya dalam ketaatan kepada-Nya.
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2. Allah menyembunyikan murka-Nya dalam kemaksiatan seorang hamba-Nya.

3. Allah menyembunyikan Lailatul Qodar dalam bulan Ramadhan.

4. Allah menyembunyikan para Wali di antara manusia.

5. Allah menyembunyikan kematian dalam umur.

6. Allah menyembunyikan 'ash-sholatul wushta' (sholat yang paling utama)

dalam sholat lima waktu.''

''Allah merahasiakan enam hal tersebut di dalam enam yang lain maksudnya adalah :

1.Agar manusia bersungguh-sungguh dalam melaksanakan ketaatan kepada-Nya,

sehingga tidak sepantasnya bagi siapapun untuk meremehkan ketaatan meskipun

sangat kecil,sebab boleh jadi justru di situlah ada ridha Allah.

2.agar manusia mau menjauhi segala bentuk kemaksiatan dan takut terjerumus ke

dalamnya,sehingga tidak sepantasnya bagi siapapun untuk meremehkan kemaksiatan

meskipun sangat kecil,sebab boleh jadi justru di situlah murka Allah.

3.agar ada kesungguhan dalam ' menghidupkan 'seluruh hari di bulan Ramadhan,

sebab sebagaimana di sebutkan dalam Hadist 'pahala ibadah sunnah di bulan

Ramadhan sama dengan pahala ibadah wajib pada bulan selainnya dan agar

bersungguh-sungguh dalam mencari Lailatul Qadar sebab nilainya lebih baik dari 1000

bulan (83 tahun 4 bulan).

4.agar manusia mau menghormati setiap orang dan tidak meremehkannya,sebab

kalau seseorang meremehkan orang lain,boleh jadi orang yang diremehkannya itu

justru wali Allah.

5.agar manusia selalu mempersiapkan diri untuk menyambut kematiannya.dan

6.agar seorang muslim betul-betul memelihara semua sholat wajibnya.

Di ambil dari buku Nashaihul'Ibaad,Muhammad Nawawi al Bantani, Syarh Al

Munabbihaat 'Alal Isti'daad Li Yaumil Ma'aad karya Ibnu Hajar Al-Asqalani. [Tommy

Sumardi ].

0283. "FAQIIR"ALA SUFI

PERTANYAAN :

Sami Khan Mencari Guru >>

Salam..

باسناد
_ الطبرانى "رواه الفرس

خد
على

الحسن العدار من
المؤمن على ازين

الفقر
: وسلم

عليه اهللا صلى قال
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Mohon terjemahnya hadits ini, ,l.) : "za".ga timbul hurufdzal-nya.. terimakasih.

JAWABAN :

Masaji Antoro

(-, ×,- Jl & Jul usu4 -ue & (r,4 - Je - 14 & - -3-lu :

*; :ue ->s-a, Jai-es * Juli rue J-S idl: : e) & udl: : ela : Jl

U: Jus Jl: : , 2,: Ju : Jus Jl: ,: 104 - aji & J9- 3>ual:

"Kefakiran lebih indah menghiasi orang mukmin daripada tanda yang disimpulkan di

pipi kuda". Sebab orang yang memiliki harta saat ia merasa tenang dan bahagia

dengan hartanya dapat menyelewengkannya pada hal-hal yang dibenci agama. Maka

mencarinya adalah cela, sedang menganggapnya kecil hiasan. Kefakiran menurut arti

asalnya adalah tidak memiliki dan sedikit harta, sedang menurut Ahli Tashawwuf

adalah ungkapan dari zuhud (membenci dunia) dan (merasa kurang) dalam beribadah,

mereka biasa menamai orang-orang yang bersifat demikian dengan "Faqiir, al-Faqiir"

meskipun pada kenyataannya mereka hidup dengan bergelimang harta, sedang bagi

orang yang tidak zuhud dan merasa kurang dalam ibadahnya tidak mereka sebut

dengan "Faqir, al-Faqiir" meskipun kenyataannya mereka miskin harta. [ Faidh

alQadir IV/609]. SALAM

0284. IMAM ASY-SYAAFI'IY DAN SHUF|

Oleh Semut Lewat

Semoga dengan FAKTA ini, tidak ada lagi yang salah faham dengan maksud Imam

Syafii yang termaktub dalam kitab Manaqib Al Imam as-Syafii karya Imam Baihaqi,

beliau mencela itu hanya pada oknum sufi dan bukan sufi yang sesungguhnya. Di

beberapa tempat, Imam As Syafi'i telah memberi penilaian terhadap para Sufi. Yang

sering dinukil dari perkataan beliau mengenai sufi bersumber dari Manaqib Al Imam

As Syafi'i yang ditulis oleh Imam Al Baihaqi.

Di dalam kitab itu, Imam As Syafi'i menyatakan, “Kalau seandainya seorang laki-laki

mengamalkan tashawuf di awal siang, maka tidak tidak sampai kepadanya dhuhur

kecuali ia menjadi hamqa (kekurangan akal)." (Al Manaqib Al Imam As Syafi'i li A

Imam Al Baihaqi, 2/207). Beliau juga menyatakan,"Aku tidak mengetahui seorang suf

yang berakal, kecuali ia seorang Muslim yang khawwas." (Al Manaqib Al Imam AS

Syafi'i li Al Imam Al Baihaqi, 2/207). Beberapa pihak secara tergesa-gesa

menyimpulkan dari perkataan di atas bahwa Imam As Syafi'i mencela seluruh
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penganut sufi. Padahal tidaklah demikian, Imam As Syafi’i hanya mencela mereka

yang menisbatkan kepada tashawuf namun tidak benar-benar menjalankan ajarannya

tersebut.

Dalam hal ini, Imam Al Baihaqi menjelaskan,”Dan sesungguhnya yang dituju dengan

perkataan itu adalah siapa yang masuk kepada ajaran sufi namun mencukupkan diri

dengan sebutan daripada kandungannya, dan tulisan daripada hakikatnya, dan ia

meninggalkan usaha dan membebankan kesusahannya kepada kaum Muslim, ia tidak

perduli terhadap mereka serta tidak mengindahkan hak-hak mereka, dan tidak

menyibukkan diri dengan ilmu dan ibadah, sebagaimana beliau sifatkan di

kesempatan lain.” (Al Manaqib Al Imam As Syafi’ili Al Imam Al Baihaqi, 2/208).

Jelas, dari penjelasan Imam Al Baihaqi di atas, yang dicela Imam As Syafi’i adalah

para sufi yang hanya sebatas pengakuan dan tidak mengamalkan ajaran sufi yang

sesungguhnya. Imam As Syafi’i juga menyatakan,”Seorang sufi tidak menjadi sufi

hingga ada pada dirinya 4 perkara, malas, suka makan, suka tidur dan berlebih

lebihan.” (Al Manaqib Al Imam As Syafi’i li Al Imam Al Baihaqi, 2/207).

Imam Al Baihaqi menjelaskan maksud perkataan Imam As Syafi’i

tersebut,”Sesungguhnya yang beliau ingin cela adalah siapa dari mereka yang

memiliki sifat ini. Adapun siapa yang bersih kesufiannya dengan benar-benar tawakkal

kepada Allah Azza wa Jalla, dan menggunakan adab syari’ah dalam muamalahnya

kepada Allah Azza wa Jalla dalam beribadah serta mummalah mereka dengan

manusia dalam pergaulan, maka telah dikisahkan dari beliau (Imam As Syafi’i) bahwa

beliau bergaul dengan mereka dan mengambil (ilmu) dari mereka. (Al Manaqib Al

Imam As Syafi’i li Al Imam Al Baihaqi, 2/207)

Kemudian Imam Al Baihaqi menyebutkan satu riwayat, bahwa Imam As Syafi’i pernah

mengatakan,”Aku telah bersahabat dengan para sufi selama sepuluh tahun, aku tidak

memperoleh dari mereka kecuali dua huruf ini,”Waktu adalah pedang” dan “Termasuk

kemaksuman, engkau tidak mampu” (maknanya, sesungguhnya manusia lebih

cenderung berbuat dosa, namun Allah menghalangi, maka manusia tidak mampu

melakukannya, hingga terhindar dari maksiat). Jelas, bahwa Imam Al Baihaqi

memahami bahwa Imam As Syafi’i mengambil manfaat dari para sufi tersebut. Dan

beliau menilai bahwa Imam As Syafi’i mengeluarkan pernyataan di atas karena prilaku

mereka yang mengatasnamakan sufi namun Imam As Syafi’i menyaksikan dari

mereka hal yang membuat beliau tidak suka. (lihat, Al Manaqib Al Imam As Syafi’i li Al

Imam Al Baihaqi, 2/207).

Bahkan Ibnu Qayyim Al Jauziyah menilai bahwa pernyataan Imam As Syafi’i yang

menyebutkan behwa beliau mengambil dari para sufi dua hal atau tiga hal dalam

periwayatan yang lain, sebagai bentuk pujian beliau terhadap kaum ini,”Wahai, bagi

dua kalimat yang betapa lebih bermanfaat dan lebih menyeluruh. Kedua hal itu
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menunjukkan tingginya himmahdan kesadaran siapa yang mengatakannya. Cukup di

sini pujian As Syafi’i untuk kelompok tersebut sesuai dengan bobot perkataan

mereka.” (lihat, MadarijAs Salikin, 3/129).

Imam As Syafi’i Memuji Ulama Sufi

Bahkan di satu kesempatan, Imam As Syafi’I memuji salah satu ulama ahli qira’ah dari

kalangan sufi. Ismail bin At Thayyan Ar Razi pernah menyatakan,”Aku tiba di Makkah

dan bertemu dengan As Syafi’i. Ia mengatakan,’Apakah engkau tahu Musa Ar Razi?

Tidak datang kepada kami dari arah timur yang lebih pandai tentang Al Qur`an

darinya.’Maka aku berkata,’Wahai Abu Abdillah sebutkan ciri-cirinya’. Ia

berkata,’Berumur 30 hingga 50 tahun datang dari Ar Ray’. Lalu ia menyebut cirri

cirinya, dan saya tahu bahwa yang dimaksud adalah Abu Imran As Shufi. Maka saya

mengatakan,’Aku mengetahunya, ia adalah Abu Imran As Shufi. As Syafi’i

mengatakan,’Dia adalah dia.’” (Adab As Syafi’iwa Manaqibuhu, hal. 164).

Walhasil, Imam As Syafi’I disamping mencela sebagian penganut sufi beliau juga

memberikan pujian kepada sufi lainnya. Dan Imam Al Baihaqi menilai bahwa celaan

itu ditujukan kepada mereka yang menjadi sufi hanya dengan sebutan tidak

mengamalkan ajaran sufi yang sesungguhnya dan Imam As Syafi’i juga berinteraksi

dan mengambil manfaat dari kelompok ini. Sedangkan Ibnu Qayyim menilai bahwa

Imam As Syafi’i juga memberikan pujian kepada para sufi. Dengan demikian,

pernyataan yang menyebutkan bahwa Imam As Syafi’i membenci total para sufi tidak

sesuai dengan data sejarah, juga tidak sesuai dengan pemahaman para ulama

mu’tabar dalam memahami perkataan Imam As Syafi’i.

Rujukan:

1. Manaqib Al Imam As Syafi’i, karya Al Baihaqi, t. As Sayyid Ahmad Shaqr, cet.Dar

At Turats Kairo, th.1390 H.

2. MadarijAs Salikin, karya Ibnu Qayyim Al Jauziyah, cet. Al Mathba’ah As Sunnah Al

Muhamadiyah, th. 1375 H.

3. Adab As Syafi’I wa Manaqibuhu, karya Ibnu Abi Hatim Ar Razi, cet. Dar Al Kutub Al

Ilmiyah, th. 1424 H.

0303. Melebur Dosa-dosa Mata

Ketika salah seorang sahabat RA (dalam riawayat yang tsiqah) melihat aurat seorang

wanita dengan sengaja, maka ia merasa telah berbuat dosa yang sangat besar dan ia

pun menyendiri ke atas gunung dan tidak mau lagi melihat wajah Rasulullah

shallallahu 'alaihi wasallam karena dia merasa tidaklah pantas matanya melihat wajah

beliau karena mata itu telah berbuat zina.

Dan setelah beberapa hari Rasulullah menanyakan orang itu karena beberapa hari
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Rasulullah tidak melihatnya, maka sayyidina Abu Bakr As Shiddiq Ra mendatanginya

ke gunung dan berkata kepada orang itu: "engkau dipanggil oleh Rasulullah", orang

itu menjawab: "aku tidak mau melihat wajah Rasulullah, mataku tidak lagi pantas

memandang beliau karena telah berbuat dosa", maka sayyidina Abu Bakr

berkata: "ini adalah perintah Rasulullah".

Maka ia pun datang kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dan ketika itu

Rasulullah sedang melakukan shalat maghrib, dan ketika ia mendengar bacaan

Rasulullah dari kejauhan, ia pun terjatuh dan roboh karena tidak mampu

mendengarkan lantunan suara indah Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, maka ia

diberdirikan oleh sayyidina Abu Bakr As Shiddiq dan dibimbing untuk terus masuk ke

shafshalat dan setelah selesai shalat.

Ketika orang-orang mulai berdiri dan keluar dari shaf shalat, ia hanya tertunduk saja,

maka Rasulullah memanggilnya dan berkata :"kemarilah mendekat kepadaku", ia

mendekat hingga lututnya bersatu dengan lutut nabi Muhammad shallallahu 'alaihi

wasallam namun ia tetap menundukkan kepalanya dan berkata: "wahai Rasulullah,

aku tidak mau lagi melihat wajahmu karena mataku sudah banyak berbuat

dosa", maka Rasulullah berkata :"mohonlah ampunan kepada Allah", maka ia

berkata: "aku meyakini bahwa Allah Maha Pengampun, namun mata yang sudah

banyak berbuat dosa ini tidak lagi pantas melihat wajahmu wahai Rasulullah", ia

masih terus menundukkkan kepalanya maka rsaulullah berkata : "angkatlah

kepalamu!!".

Maka ia pun mengangkat kepalanya perlahan lahan dan beradu pandang dengan

Rasulullah, lalu ia kembali menundukkan kepalanya dan menangis di pangkuan

Rasulullah kemudian wafat dipangkuan beliau shallallahu 'alaihi wasallam. Maka para

sahabat pun kaget dan iri dengan orang itu karena walaupun mereka berjihad siang

dan malam namun mereka tidak sempat mendapatkan kesempatan untuk wafat

dipangkuan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, dan ketika itu air mata Rasulullah

mengalir dan jatuh di atas wajah orang itu.

Sungguh mata kita penuh dengan dosa dan kesalahan, namun Sang Maha

Pengampun tidak berhenti mengampuni, sebagaimana hadits Rasulullah shallallahu

'alaihi wasallam bahwa ada 7 golongan yang mendapatkan naungan Allah dimana

ketika itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah, diantara 7 kelompok itu adalah :

عَيـْنَاهُ فـَفَاضَتْ اهللاُ ذَكََر رَجُلٌ

" Seseorang yang ketika berdzikir (mengingat Allah) maka mengalirlah air

matanya"

Maka orang itu akan mendapatkan naungan Allah kelak di hari kiamat. Dan saat di

surga kelak masih ada orang-orang yang belum melihat keindahan dzat Allah
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subhanahu wata'ala. Mereka adalah orang-orang yang ketika di dunia mata mereka

banyak berbuat dosa, dan malaikat tidak mau membuka tabir yang menghalangi dzat

Allah dengan mereka. Maka Allah berkata kepada malaikat "mengapa kalian masih

menutupkan tabir untuk mereka, mereka adalah penduduk surga yang telah

kuampuni dosa-dosa mereka"?. Maka malaikat berkata: "wahai Allah, dahulu

ketika mereka di dunia mata mereka banyak melakukan dosa, maka mereka tidak

pantas memandang keindahan dzat-Mu". Maka Allah Subhanahu Wata'ala

berfirman: "angkatlah tabir yang menghalangi-Ku dengan mereka, karena dahulu

mata mereka pernah mengalirkan air mata rindu ingin berjumpa dengan-Ku".

[Habib Mundzir Al Musawwa].

0311. ILMU LIPAT BUMI

PERTANYAAN:

Subhan Maulana

Assalaamu'alaikum..... "Ilmu Ngelempit Bumi" Membuat Bumi Tak Berjarak.....Dengan

ilmu nglempit bumi, seseorang dapat mnempuh jarak ratusan KM hanya dalam

beberapa menit | Benarkah adanya demikian ? siapa sajakh mereka ???

WaSSalaamu'alaikum.....

JAWABAN:

Masaji Antoro

LIPAT BUM

J- 4 - - - - - - 4 su *J - - --- Al-Ju-s- Je:

A: - 9 Ju-s 5-J su 9- 9 J: , : rue & 4 2,8 ->u-J-U 4-a, u

4 buat -se: Ji >bb : 3las uls le -Al-° 46 - J; :J -ul 4 Ju: *, u: SD di

9:6--> -a-l 2: : -: - 9 Ju : J. L. 4 --> s,- 3° :33 -š-Ju

J: -J: --e 3- :-a' ,4 - aris :u-s, >a & & 3- 5 J9 -l°

* Si 9u - G - us4u :,w-e us +- 6 Ju-s, 3,- ; 2- 8 Ju

4 Ju : );-e 3, -wš Ju: Gra- -a: 4 : ul: : : eur : 59-ali e-e sleid Jaa,

* -S ou-l uk di -- -ue e : , : - us3 -us - - J S J-a: :-e si

& : - 3-0 &au J. J. - - - - J54a, 4 sur : 4 - 59-al' - 4-J e:

* 2>a-Je - : su - 9 J& 3b --- -a: : su:M : -a: sur: Aeusz Jl.

Berkata Syekh Kholil al-Maliky pengarang kitab al-Mukhtashar yeng telah masyhur

kitabnya yang beliau karang dalam rangka menjelaskan manaqibnya Abdullah al
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Munawwafi dalam kitabnya tertulis:

BAB VI. LIPAT BUMI dan TANPA BERGERAKNYA BUMI

Seorang laki-laki dating dari Negeri Hijaz dan bertanya pada Syekh Abdullah,

disebutkan ia melihat beliau wukuf diarafah padahal menurut orang-orang banyak

beliau tidak bergeser dari tempatnya dan lelaki tersebut berani disumpah atas apa

yang ia lihat, kemudian ia mendatangi syekh Abdullah dan berkeinginan menanyakan

hal tersebut tetapi Syekh Abdullah memberi tanda padanya agar ia diam. Kemudian

dituturkan oleh lelaki Hijaz beberapa kejadian-kejadian aneh semacam diatas tentang

Syekh Abdullah. Bila engkau bertanya bagaimana mungkin seseorang dapat menjadi

dua wujud di dua tempat yang bereda ?

Jawabnya : Seorang Wali bila telah nyata kewaliannya memungkinkan baginya untuk

terwujud ruhaniyahnya, ia diberikan kemampuan oleh Allah mewujudkan dirinya dalam

jumlah yang banyak, dan hal tersebut bukanlah mustahil karena yang berwujud

banyak adalah bentuk ruhaniyahnya seperti cerita-cerita yang sudah popular

dikalangan orang-orang ‘Arif Billah.

Seperti diceritakan bahwa Qadhib al-Baan diinkari oleh sebagian ulama-ulama ahli

fiqh kala itu atas tidak pernah terlihatnya menjalankan shalat secara berjamaah,

kemudian para ulama fiqh tersebut mendatanginya dan dengan mata kepala sendiri

mereka melihat Qadhib al-Baan shalat dengan delapan rakaat dalam bentuk empat

wujud Qadhib sekaligus, setelah usai Qadhib bertanya “Bentuk manakah yang tidak

shalat bersama kalian ?” akhirnya ulama fiqh tersebut percaya dan mencium tangan

Qadhib al-Baan

Dan seperti diceritakan bahwa Syekh Abu Abbas al-Mursy pada waktu hari jumah

dimintai hadir oleh seseorang guna sebuah keperluan, syekh Abu Abbas pun

memenuhinya seusai shalat jumah, kemudian Syekh juga dimintai oleh empat orang

dalam rangka kepentingan mereka masing-masing, semuanya dipenuh oleh Syeikh,

padahal ditempat lain Syekh Abu Abbas tengah menjalani jamaah shalat jumah dan

setelah selesai shalat beliau duduk diantara para ulama fiqh dan tidak seorangpun

meninggalkan masjid kala itu, tiba-tiba lima orang yang beliau kunjungi datang ke

masjid dalam rangka mengucapkan terima kasih atas kunjungan Syekh Abu Abbas dit

empat mereka masing-masing…..

Cerita-cerita lain tentang keunikan lempit bumi/lipat bumi para kekasih Allah

diceritakan dalam : Al-Haawy li al-Fataawaa as-Suyuuthy I/322. Atau cerita uniq lempit

bumi dari Syekh Ali al-Khawwash pengarang syair ‘TOMBO ATI’ versy original yang

merupakan guru dari al-‘Arif Billaah Abdul Wahhab as-Sya’roni.

http://www.wata.cc/forums/showthread.php?56426-%D8%A3%D9%87%D9%84-%

D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%A9-%D9%88-%D8%B7%D9%8A
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%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%B6-%D9%84%D9%87%D9%85

Wallaahu A'lamu Bis Showaab

0387. HIKMAH DIBALIK UJIAN HIDUP

PERTANYAAN :

Erizal Adjie Pratama

Assalamu'alaikum. Bagaimana caranya bersabar dalam menghadapi cobaan Allah ?.

Wassalamu'alaikum

JAWABAN :

Hakam Ahmed ElChudrie

Wa'alaikum salam.. Kita selalu ingat bahwa diblik cobaan ada hikmah yang

tersembunyi.. Orang bisa dikatakan ikhlas setelah dia mendapatkan cobaan dan

bersabar..

Mbah Jenggot II

Wa'alaikum salam.pelajari keutamaan sabar. Berikut ini sebagian Hadist yg

menjelaskan keutamaan sabar :

1. Besarnya pahala sesuai dengan besarnya ujian dan cobaan. Sesungguhnya Allah

‘Azza wajalla bila menyenangi suatu kaum Allah menguji mereka. Barangsiapa

bersabar maka baginya manfaat kesabarannya dan barangsiapa murka maka baginya

murka Allah. (HR. Tirmidzi)

2. Tiada seorang muslim tertusuk duri atau yang lebih dari itu, kecuali Allah mencatat

baginya kebaikan dan menghapus darinya dosa. (HR. Bukhari)

3. Sa’ad bin Abi Waqqash berkata, “Aku bertanya kepada Rasulullah Saw, “Ya

Rasulullah, siapakah orang yang paling berat ujian dan cobaannya?”Nabi Saw

menjawab, “Para nabi kemudian yang meniru mereka dan yang meniru mereka.

Seseorang diuji menurut kadar agamanya. Kalau agamnya tipis (lemah) dia diuji

sesuai dengan itu (ringan) dan bila imannya kokoh dia diuji sesuai itu (berat). Seorang

diuji terus-menerus sehingga dia berjalan di muka bumi bersih dari dosa-dosa. (HR.

Bukhari)

4. Barangsiapa dikehendaki Allah kebaikan baginya maka dia diuji (dicoba dengan

suatu musibah). (HR. Bukhari)

5. Seorang hamba memiliki suatu derajat di surga. Ketika dia tidak dapat mencapainya
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dengan amal-amal kebaikannya maka Allah menguji dan mencobanya agar dia

mencapai derajatitu. (HR. Ath-Thabrani)

6. Apabila Allah menyenangi hamba maka dia diuji agar Allah mendengar

permohonannya (kerendahan dirinya). (HR. Al-Baihaqi)

7. Apabila Aku menguji hambaKu dengan membutakan kedua matanya dan dia

bersabar maka Aku ganti kedua matanya dengan surga. (HR. Ahmad)

8. Tiada seorang mukmin ditimpa rasa sakit, kelelahan (kepayahan), diserang

penyakit atau kesedihan (kesusahan) sampai pun duri yang menusuk (tubuhnya)

kecuali dengan itu Allah menghapus dosa-dosanya. (HR. Bukhari)

9. Seorang mukmin meskipun dia masuk ke dalam lobang biawak, Allah akan

menentukan baginya orang yang mengganggunya. (HR. Al Bazzaar)

10. Tidak semestinya seorang muslim menghina dirinya. Para sahabat bertanya,

“Bagaimana menghina dirinya itu, ya Rasulullah?” Nabi Saw menjawab, “Melibatkan

diri dalam ujian dan cobaan yang dia tak tahan menderitanya.” (HR. Ahmad dan

Tirmidzi)

11. Bukanlah dari (golongan) kami orang yang menampar-nampar pipinya dan

merobek-robek bajunya apalagi berdoa dengan doa-doajahiliyah. (HR. Bukhari)

Dari ‘Abdullah bin Mas’ud r.a, ia berkata, “Rasulullah saw. bersabda, ‘Bukan dari

golongan kamiorang yang menampar-nampar pipi, mengoyak-ngoyak baju dan

meratap dengan ratapan Jahiliyyah’,” (HR Bukhari [1294]dan Muslim [103]).

Penjelasan : Dilakukan pada saat kematian anggota keluarga pada jaman jahiliyah.

12. Allah menguji hambaNya dengan menimpakan musibah sebagaimana seorang

menguji kemurnian emas dengan api (pembakaran). Ada yang ke luar emas murni.

Itulah yang dilindungi Allah dari keragu-raguan. Ada juga yang kurang dari itu

(mutunya) dan itulah yang selalu ragu. Ada yang ke luar seperti emas hitam dan itu

yang memang ditimpa fitnah (musibah). (HR. Ath-Thabrani)

13. Salah seorang dari mereka lebih senang mengalami ujian dan cobaan daripada

seorang dari kamu (senang) menerima pemberian. (HR. Abu Ya’la)

14. Sesungguhnya Allah Azza Wajalla menguji hambanya dalam rezeki yang diberikan

Allah kepadanya. Kalau dia ridho dengan bagian yang diterimanya maka Allah akan

memberkahinya dan meluaskan pemberianNya. Kalau dia tidak ridho dengan

pemberianNya maka Allah tidak akan memberinya berkah. (HR. Ahmad)

15. Barangsiapa ditimpa musibah dalam hartanya atau pada dirinya lalu

dirahasiakannya dan tidak dikeluhkannya kepada siapapun maka menjadi hak atas
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Allah untuk mengampuninya. (HR. Ath-Thabrani)

16. Bencana yang paling payah ialah bila kamu membutuhkan apa yang ada di tangan

orang lain dan kamu ditolak (pemberiannya). (HR. Ad-Dailami)

17. Barangsiapa diuji lalu bersabar, diberi lalu bersyukur, dizalimi lalu memaafkan dan

menzalimi lalu beristighfar maka bagi mereka keselamatan dan mereka tergolong

orang-orang yang memperoleh hidayah. (HR. Al-Baihaqi)

0390. Pancaran Sinar Tawadhu'

Pancaran sinar Tawadhu’ yang mengguncang hati dari para pecinta sang Nabi

Saw, samudera kesempurnaan akhlak.

Nabi Saw bersabda : “ Barangsiapa yang merasa rendah hati maka Allah akan

mengangkat derajatnya dan barangsiapa yang merasa sombong, maka Allah akan

merendahkannya“.

♦ Ali bin Abi Tholib Ra berkata “ Barangsiapa yang ingin melihat ahli neraka, maka

lihatlah kepada seseorang yang duduk sedangkan di hadapannya ada kaum yang

berdiri “.

♦ Suatu kaum berjalan di belakang Hasan Al-Bashri Rh maka beliau malarang

mereka dan berkata“ Ini tidak sepatutnya ada di hati seorang mukmin“.

♦ Ibnu Wahab Rh berkata “ Suatu hari aku duduk di dekat Abdul Aziz Ar-Rawwad lalu

lututku menyentuh lututnya, maka aku alihkan lagi lututku dari lututnya, kemudian ia

malah menarik bajuku dan mendekatkanku kembali padanya dan berkata “ kenapa

anda berbuat padaku seperti perbuatan orang yang sombong, sesungguhnya aku tidak

melihatmu lebih buruk dari aku “.

♦ Umar bin Abdul Aziz Ra suatu hari kedatangan tamu, sedangkan beliau sedang

menulis dan tiba-tiba lampu obornya hampir padam. Si tamu berkata “ Biarkan aku

yang berdiri dan memperbaikinya “. Beliau berkata “ Bukan termasuk sifat dermawan

jika ia meminta bantuan kepada tamunya “. Si tamu itu berkata lagi “ Biar aku

bangunkan pelayan ?”. Beliau menjawab “ Dia baru saja tidur “. Kemudian beliau

berdiri, mengambil lampu obor itu dan mengisinya dengan minyak“. Si tamu berkata

padanya “ Engkau melakukan semua ini sendiri wahai Amirul mukminin (pak

perisiden)? Beliau menjawab “Aku berjalan dan aku Umar, aku kembali dan aku tetap

Umar, tidak ada yang kurang dariku sedikitpun dan sebaik-baik manusia di sisi Allah

adalah yang merasa rendah hati“.

♦ Syekh Umar Al-Muhdor bin Abdurrahman as-Segaf: "Andai aku tahu kalau satu

sujudku diterima oleh-Nya, niscaya kujamu seluruh penduduk Tarim, bahkan ternak

ternak mereka sekalian.”

♦ Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Aydrus Al-Adny berkata “ Mencium tanganku
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seperti menampar wajahku dan mencium kakiku seperti mencongkel mataku“.

Beliau juga berkata “ Aduhai andai saja aku tidak dikenal seoranpun dan aku tidak

mengenal seorangpun. Andai saja aku tidak lahirkan “. Padahal beliau adalah seorang

wali besar yang bertabur karamah.

♦ Sahl At-Tusturi sering berjalan di atas air tanpa sedikitpun kakinya menjadi basah.

Seseorang berkata kepada Sahl: “ Orang-orang berkata bahwa engkau dapat berjalan

di atas air“.

Beliau menjawab “ Tanyakanlah kepada muadzdzin di masjid ini, ia adalah seorang

yang dapat dipercayai”. Kemudian orang itu mengisahkan : “Telah kutanyakan kepada

si muadzdzin dan ia menjawab “Aku tak pernah menyaksikan hal itu. Tetapi beberapa

hari yang lalu ketika hendak bersuci Sahl tergelincir ke dalam sumur dan seandainya

aku tidak ada di tempat itu niscaya aia telah binasa “. Ketika Abu Ali bin Daqqaq

mendengar kisah ini, ia pun barkata “ Sahl mempunyai berbagai karamah tetapi ia

ingin menyembunyikan hal itu“

♦ Pada suatu hari pelayan wanita Rabi’ah Al-Adawiyyah hendak memasak sup

bawang karena telah beberapa lamanya mereka tidak memasak makanan. Ternyata

mereka tidak mempunyai bawang. Si pelayan berkata kepada Rabi’ah “Aku hendak

meminta bawang kepada tetangga sebelah “.

Tetapi Rabi’ah mencegah “ Telah 40 tahun aku berjanji kepada Allah tidak akan

meminta sesuatu pun selain kepada-Nya. Lupakanlah bawang itu “. Segera setelah

Rabi’ah berkata demikian, seekor burung meluncur dari angkasa, membawa bawang

yang telah terkupas di paruhnya, lalu menjatuhkannya ke dalam belangga.

Menyaksikan peristiwa itu Rabi’ah berkata “ Aku takut jika semua ini semacam tipu

muslihat (istidraj)“. Rabi’ah tidak mau menyentuh sup bawang tersebut. Hanya roti

sajalah yang dimakannya.

♦ Orang-orang bertanya kepada Malik bin Dinar “ Tidakkah engkau keluar bersama

kami untuk minta hujan ?“ ia menjawab “ Aku takut akan turun hujan batu karena aku.

Kalian sedang menanti hujan air sedangkan aku merasa khawatir turun hujan batu

sebab keluarnya aku bersama kalian“.

♦ Muhammad bin Wasi’ Rh berkata“ Kami telah tenggelam dalam dosa. Seandainya

seseorang di antara kalian dapat mencium bau dosa niscaya ia tidak akan mampu

duduk bersamaku“.

♦ Utbah Al-Ghulam Rh suatu hari pernah melewati suatu tempat lalu ia bergemetar

keras hingga keringatnya bercucuran. Teman-temannya bertanya kepadanya “

Kenapa engkau seperti itu ? Beliau menjawab “ Ini adalah tempat aku pernah

bermaksyiat dulu sewaktu aku masih kecil“.

♦ Malik bin Dinar Rh berangkat haji dari Bushro ke Makkah dengan berjalan kaki.

Ketika ditanya“ Kenapa engkau tidak menaiki kendaraan ? Beliau menjawab “Apakah

seorang budak yang bersalah dan melarikan diri tidak merasa puas dengan berjalan
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kaki menuju tuannya untuk meminta maaf ? Demi Allah seandainya aku menuju

Makkah dengan melewati bara api, pasti akan aku lakukan dan hal itu belum seberapa

& Yusuf bin Asbath Rh berkata “ Puncak tawadhu adalah engkau keluar dari rumah

dan engkau tidak melihat / berprasangka kepada orang lain kecuali orang itu lebih baik

darimu “

Dinukil dari kitab Tanbih Al-Mughtarrin, karya Syaikh Abdul Wahhab Asy-Sya'roni

dan kitab Syarh 'Ainiyyah karya Habib Abdullah Al-Haddad.

(Ibnu Abdillah Al-Katibiy)

24.16 0394. KESAKSIAN IMAM EMPAT TERHADAP TASHAWWUF
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الهمة. خلفها»علو إلى سلفها من اإلسالمية األمة علماء شهادات باب التصوف عن حقائق عيسى، (عبدالقادر

ص ورجاله. 567للتصوف ).

24.17 0403. CINTA ALA ROBII'AH AL-ADAWIYYAH

Perempuan Yang Menggetarkan Sejarah Islam

Pada suatu malam, seorang perempuan keluar rumah dengan membawa obor yang

menyala-nyala di tangan kanannya dan seember air di tangan kirinya. Ia pergi

mengelilingi kampung dengan berteriak sangat keras, “Wahai manusia, seandainya

engkau beribadah kepada Allah dan mengharapkan surga. Maka, biarkan surga itu

kubakar dengan api ini ! Dan, apabila engkau menjauhi maksiat oleh sebab takut akan

neraka. Maka, biarkan neraka itu kusiram dengan seember air yang ada di tangan

kiriku…..!”

Siapakah perempuan yang berani mengusik kesadaran orang-orang di sekitarnya, dan

mungkin juga kita? Siapa lagi kalau bukan Rabi’ah al-Adawiyah. Ya, Rabi’ah al

Adawiyah. Perempuan suci yang sepanjang hayatnya mengajarkan cara beribadah

kepada Allah dengan motif cinta yang tulus kepadaNya. Ia adalah sufi yang membawa

corak baru dalam penghayatan Islam melalui ajaran cinta. Seluruh ajaran Islam

dilaksanakan bukan sebab, “Ini semua karena perintahNya dan harus dilaksanakan

bukan untuk mengharap surgaNya”, bukan pula karena, “Itu ahrus dijauhi karena takut

akan siksaNya.” Namun, ia melaksanakan perintah dan menjauhi semua laranganNya

sebab cinta yang sebenar-benarnya cinta (al-hubb haqq al-hubb).

Bukankah seorang pecinta akan berhias rapih dan wangi dalam shalatnya, melebihi

saat pertemuan dengan orang yang paling dicintainya sekalipun? Bahkan, kerap kali ia

menangis dalam shalatnya. Kucuran air mata pecinta ini adalah bentuk ungkapan

lerinduan, kecintaan, dan kebahagiaan kala “berjumpa” denganNya.

Dengarkan, kata-kata Rabi’ah yang terbentuk dalam alunan puisinya :

Ya Tuhanku!

Tenggelamkan aku dalam kecintaanMu

Sehingga tiada suatupun yang dapat memalingkan aku dariMu

Kekasihku tiada menyamai kekasih lain biar bagaimanapun

Tiada selain Dia dalam hatiku mempunyai tempat manapun

Kekasihku ghaib daripada penglihatanku dan pribadiku sekalipun

Akan tetapi, Dia tidak pernah ghaib di dalam hatiku walau sedikitpun.

Aku mencintaiMu…

Oh, Tuhan tercinta…
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Dengan cinta penuh kesenangan

Karena Engkaulah yang penuh kesenangan

Maka aku sibuk mengingatMu daripada yang lain

Kuharap Kau buka tabir untukku

Hingga aku dapat memandangMu

Maka ujian yang ini dan itu bukan untukku

Melainkan hanya untukMu.

Bagi Rabi’ah, bukan cinta apabila penghambaan manusia ada pamrihnya. Dan bukan

pula cinta, apabila ibadah manusia memiliki motif-motif duniawi, sebagaimana yang

digambarkan oleh Rasulullah SAW dalam hadits dari Abu Hurairah ra yang

menceritakan bahwa ada orang-orang berkelompok bertanya kepadanya, “Wahai

Tuan, ceritakan kepadaku sebuah hadits yang engkau dengar langsung dari

Rasulullah!”. “Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, ‘Sesungguhnya, orang

yang pertama kali diadili pada hari kiamat adalah orang yang mati syahid. Ia

didatangkan dan ditanyakan akan nikmat-nikmatnya, lalu ia mengakuinya. Allah SWT

berfirman kepadanya, ‘Apakah yang kamu amalkan di dunia ini?’ Ia menjawab, ‘Saya

berperang hingga mati syahid.’ Allah menjawab, ‘Kamu berdusta, tetapi kamu

berperang supaya orang-orang berkata bahwa engkau pemberani dan itu telah

dikatakannya.’ Lalu. Allah SWT memerintahkan agar wajahnya ditarik, kemudian

dilemparkan ke dalam api neraka.

‘Berikutnya adalah orang yang mempelajari ilmu, mengajarkannya, dan suka

membaca al-Qur’an didatangkan kepadaNya. Nikmat-nikmatnya ditanyakan dan ia

mengakuinya. Allah berkata, ‘Apakah yang kamu kerjakan di dunia ini?’ Ia menjawab,

‘Saya mepelajari ilmu dan suka membaca al-Qur’an karenaMu.’ Allah SWT berfirman,

‘Kamu berdusta karena kam mempelajari ilmu supaya orang-orang mengatakan

bahwa kamu pandai dan ahli dalam bidang al-Qur’an dan semuatu telah iucpkan oleh

mereka.’ Allah pun memerintahkan agaria dicampakkan ke dalam api neraka.

‘Selanjutnya, orang yang diberikan kelapangan oleh Allah dan diberi berbagai macam

harta akan didatangkan dan ditanyakan atas nikmat-nikmatnya, dan ia mengakuinya.

Allah SWT berfirman, ‘APakah yang kamu kerjakan di dunia?’ Ia menjawab, ‘Saya

tidak meninggalkan jalan yang Engkau senangi untuk menginfaqkan harta, melainkan

saya menginfaqkannya karenaMu.’ Allah menjawab, ‘Kamu berdusta, tetapi kamu

mengerjakannya supaya kamu dikatakan sebagai orang dermawan dan itu telah

dikatakannya.’ Allah lalu memerintahkan agar wajahnya ditarik dan dilemparkan ke

dalam api neraka.” (HR. Muslim).

Na’udzubillah min dzalik! Itulah nasib manusia yang beribadah beradsarkan motif

duniawi, dan ironisnya itu sering menjangkiti kita! Kini, masihkah kita tidak tahu
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manakala beribadah karena motif dunia, maka yang rugi–baik waktu, materi, maupun

tenaga – adalah diri kita? Andai kata kita berhaji, haji kita hanyalah menghambur

hamburkan uang dan mustahil dapat diterima. Kalau kita bershadaqah, berzakat,

berinfaq, maka akan sia-sia, yang ada harta kita berkurang. Tetapi, inilah yang sering

kita lakukan.

Sesungguhnya, apabila kita mau menghayati perintah-perintah agama dan aturan

aturannya, maka kita akan mendapati bahwa dia sebenarnya indah. Keindahan agama

itu tentu mustahil didapatkan apabila kita masih saja beribadah kepada Allah karena

terpaksa atau memiliki motif-motif duniawi yang rendah, bukan karena kita

mencintaiNya.

Setiap ajaran agama yang diperintah Allah tidak lain hanya bertujuan untuk menguji

seberapa cinta kita kepadaNya. Apakah kita melakukan amal shalih karena cinta

kepadaNya ataukah sebab terpaksa? Tuhan bisa diibaratkan majikan, bos, atau

pimpinan, maka manakala kita melakukan tugas yang diberikannya itu karena

terpaksa, takut akan hukumannya, atau mengharapkan gaji lebih tinggi darinya, itu

berarti kalau tidak ada sanksi atau hukuman dan tidak diberikan honor yang tinggi,

kerja kita akan meksimal. Dia tentu bukan pekerja yang baik, karena bekerja ada

pamrihnya.

Lalu, apakah beribadah untuk mengharapkan pahala dan takut akan siksaNya itu tidak

diperbolehkan? Boleh! Tuhan itu tidak seperti bos Anda yang kalau Anda sudah

bekerja keras pun, honornya sering kali tidak dinaikkan, bahkan tak jarang malah

dipotong, Tuhan tidak juga seperti majikan Anda yang kalau Anda telah disiplin dan

tertib dalam bekerja, gaji Anda pun masih sering telat diberikan.

Tidak mengapa beribadah mengharapkan surga dan takut akan neraka sebagai

motivasi dalam melakukan amal shalih. Secarafiqh (hukum Islam) tidak ada masalah,

ini hanya wilayah tingkatan (maqam) spiritual saja dalam beribadah.

Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengungkapkan, “Apabila hamba beribadah kepada Allah,

dan ia ingin mendapatkan imbalan serta menjauhi maksiat sebab takut akan

mendapatkan siksa, itu tidak lain cara ibadahnya kaum pedagang. Sebab, ia masih

memperhitungkan untung dan ruginya. Apabila hamba beribadah kepada Allah karena

takut akan siksaNya, maka itu tidak lain adalah cara ibadahnya para budak. Dan, ada

sekelompok kecil hamba yang beribadah karena cinta suci kepadaNya, itulah

ibadahnya mukmin sejati.”

Tipe pertama dan kedua yang digambarkan Sayyidina Ali itulah yang sering kita

lakukan. Karena itu, sangat wajarlah apabila Rabi’ah mengusik kesadaran motif

beribadah kita hingga kini. Rabi’ah pada dasarnya mengajak kita supaya beribadah

tidak karena pamrih demi meraih surga dan menghindar dari neraka, apalagi yang

sangat menjijikkan, yakni beribadah dengan tujuan utnuk kelezatan dunia, ingin
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disebut dermawan, orang shalih, ingin mendapatkan jabatan tertentu, mendapat

dukungan politik tertentu, dan lain-lain.

“Madzhab cinta” ini telah banyak memberikan inspirasi bagi tokoh-tokoh sufi

kenamaan yang hidup sesudahnya, misalnya Farid ad-Din al-Athar, Ibnu al-Farid, al

Hallaj, Jalaluddin Rumi, dan sebagainya. Muhammad Iqbal, seorang filsuf dari

Pakistan, juga mengikuti jejak tokoh ini, ia menggunakan maqam cinta sebagai

komponen untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Wallahu A'lam. *Rizki

Pratama*.

Ibnu Mehmoud El Aswadi

Marilah kita berdoa kepada Allah supaya tidak pernah putus dari cintaNya. Disamping

itu, kita berusaha keras untuk beribadah karena mencintaiNya. Kemudian, kita

lanjutkan dengan doa yang menggetarkan jiwa, seperti halnya doa Sayyidina Ali saat

bermunajat kepadaNya:

Ilahi…

Apakah orang yang telah mencicipi manisnya cintaMu

Akan menggantikan pengganti selainMuApakah orang yang telah bersanding di sampingMu

Akan mencari penukar selainMu

Ilahi…

Jadikan kami diantara yang Kau pilih untuk pendamping dan kekasihMuYang Kau ikhlaskan untuk memperoleh cinta dan kasihMu

Yang Kau rindukan untuk dating menemuiMu

Yang Kau ridhakan (hatinya) untuk menerima qadhaMuYang Kau anugerahkan (kebahagiaan) melihat wajahMuYang Kau limpahkan keridhaanMu

Yang Kau lindungi dari pengusiran dan kebencianMu

Yang Kau persiapkan baginya kedudukan shiddiq disampingMu

Yang Kau istimewakan dengan ma’rifatMuYang Kau arahkan untuk mengabdiMu

Yang Kau tenggelamkan hatinya dalam iradahMuYang Kau pilih untuk menyaksikanMu

Yang Kau kosongkan dirinya untukMu

Yang Kau bersihkan hatinya untuk (diisi) cintaMu

Yang Kau bangkitkan hasratnya mengingatMu

Yang Kau dorong kepadanya mensyukuriMu

Yang Kau sibukkan dengan ketaatanMuYang Kau jadikan dari makhlukMu yang shalih

Yang Kau pilih untuk bermunajat kepadaMu

Yang Kau putuskan daripadanya segala sesuatu
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Yang memutuskan hubungan denganMu

Ya Allah…

Jadikan kami diantara orang-orang

Yang kedambaannya adalah mencintai dan merindukanMu

Nasibnya hanya merintih dan menangis

Dahi-dahinya sujud karena kebesaranmu

Mata-matanya terjaga dalam mengabdiMu

Air matanya mengalir karena takut kepadaMu

Hati-hatinya terikat pada cintaMu

Kalbu-kalbunya terpesona dengan kehebatanMu

Wahai Yang cahaya kesucianNya bersinar

Dalam pandangan para pencintaNya

Wahai Yang kesucian wajahNya membahagiakan hati pada pengenalNya

Wahai Kejaran Kalbu para perindu

Wahai Tujuan Cita para pencinta

Aku memohonkan cintaMu

Dan, cinta orang yang mencintaiMu

Dan, cinta amal yang membawaku ke sampingMu

Jadikan Engkau lebih aku cintai daripada selainMuJadikan cintaku kepadaMu membimbingku pada ridhaMu

Kerinduanku kepadaMu mencegahku dari maksiat atasMu

Anugerahkan padaku memandangMu

Tataplah diriku dengan tatapan kasih sayang

Jangan palingkan wajahMu dariku

Jadikan aku dari penerima anugerah dan karuniaMu

Wahai Pemberi ijabah

Ya Arhamarrahimin…

Zaine Elarifine Yahya

Bulan berputar mengelilingi bumi.. Bumi pun berputar mengelilingi matahari.. Lalu

matahari berputar mengelilingi galaksi bimasakti.. Dalam Galaksi Bimasakti terdapat

banyak sekali bintang – bintang, … wow yess ternyata ada lagi Galaksi, seperti

Andromeda juga Magelan juga yang lain.. Semuanya berputar melawan arah arum

jam, (thawaf), Subhanallah.. ternyata kumpulan Galaksi ini namanya Cluster… dan..

Allahu Akbar ternyata juga bukan ada satu Cluster …. Cluster juga ada banyak… !!

semuanya berthawaf, … Konon semuanya bertasbih memuji nama Allah, namun kita

tidak mengetahui tasbihnya…. itu adalah tasbihnya makrokosmos… dan ini adalah

tasbihnya mikrokosmos… bukankah didalam batu, buku, kursi tempat kita dduk terdiri
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dari atom... yang mengelilingi inti atom... Subhanallah, .... dan thawaf yang nyata

adalah thawafnya kita di dalam kabah. Kebayang ga? Berdiri ruku, 2 kali sujud itu 360

derajat, yang artinya membentuk lingkaran... ternyata kita shalat walaupun tidak

berjamaah di masjid akan tetapi kita berjamaah dengan bulan yang mengelilingi bumi,

bumi mengelilingi matahari, kumpulan matahari yang mengelilingi pusat orbit yang

namanya galaksi, galaksi yang mengelilingi pusat galaksi, dan lagi, ... dan lagi, ...

"Subhaana maakholaqta haadzaabaathilaa.. Subhaanaka fakina 'azaabannar."

24.18 0408. WASHIYAT |MAM ABU HASAN ASYSYADZILIY RA

8, 4 A33 : exas. se-4 ->> e :

JS ->,
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• su Ju :Assu Ju a}s es uesse & J- 4.
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su ->,
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• 4: , : * -30 - ese.

O <!- J sisa lu - esk.

• 9u -453 ol;a 45 - 32.

sual ->,

• uai e Aau 3.2 Alass alie &l; ,J ga.

• Jae J Ji. : JAJ Ga.

• JPU ,a & 3>J JU.

O s-, --0 il°3 - r: *.

• 3,-S sui &B-e uU -J suk.

O 4a : -es & ->>,- ruk.

• A2, ruU J°3 Ae, el,SJ Ja.

• ->a su -, -USB sel 's Gk.

->&J ->,

• -4u ->, J5.

• * 31 J5.

• J: Jäu J5.

• : Ja;- J5.

O - 0° J5.

O :-es, J5.

• Gl-J - S. A. s3lu sl> J5.

• -S-J -4, S1 J- J5.

• &ula) : S1 & la- sisi J5.

• 4 : : , 53 4 J- : , 5.

C 2013 www.piss-ktb.com



1348 PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB

• -95 - uši g 5.

• -Ju : 39), J. 53 -- -0 & 5.

• Aale -Ju y9, 5.

• AJ Ju-}u : - G -5.

• s'Ju Aale & sual. J. J. 5.

• : : , +5.

• : : , +5.

• SSuz Aliau : .

• Lu -1 °.

• GSG Sau : .

• 9: ):Su :.

• - -> , ale - J-U -3 ° C -a: 9 , , Ju :

• 4- : - au le & 994 s, Ju :.

• -se uju ule -A&M e : :.

• Ji-l 2u-> , A.S As.

• * 54: 4-ua :); -aal 3:5.

• 8,:J JS$ 3,5.

• us we, isu :

• - su, u ,: - 54-9u :.

• -- 3 --J gas 4-5 31 -U - al 3 A- e: , 5.

• U3 - e:Jis o.ue Ju Jai -U : --s, J5.

• : -i-2 -S-J -3° u5.

*SU ->,

• - J: J: 3-90.

• A: Glalus 4:- Jäalu Jial: Gla) Jura Qu-X0.

• el-4 - - - 4°, J-U - a u4.).

• 42 Je 4:4- ; - - -u4 J.

• su: Gls & 3-4 -J.

• G-e & J.J.

C 2013 www.piss-ktb.com



TASHAWWUF | 1349

• Se cºes S & L..

• –ºie se di e-.

• - º al Jºl Jie 3.

º se sº as S, º, se cau eº - si e gli es .

º J-º sº lº sº - lº è -.

• Jil Su- c. 3. el Jed S-J.

e-J -2, -

º º, cel Jº Jº Jº.

O e,- ers e º cº.

• & e S ,s S, 8 , S & egi e

º li eS e gialla si e la SS & 3iale - e

O ºa - e- iº e si ce

º º,a se ºra e - cº.

• susS -e al gla - e

• susS -e -S g ze- e

º sia le e-is- iº , le ºre ce

• Sºl cºl e Slº; e ce

º ela Slº; ce º è el ed e-ae e cº.

e; il -2, -

- ce º º se e S is oi e si rei a -sis, e º sei - Si sale se si e si s .

• Glºd - cº; º,

º iº al 3 al caº.

• S, tele e J.sl, ºsº –ale e al cº.

sual –3,

º sbalu S cel, Ju Jº al -3 e, al te e ce , - z) e.

• Asl –ss ela,e cre,

º elaº e J-ai S3 ele: ce J-e.

suali –3,

(C) 2013 WWW.piss-ktb.com



1350 PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB

• Ju-J 9u J.J.J J9-2.

O 4 saa - sal 9 J-.

• 4 : 2-as 96g e-2.

• Jiaju ss* 2>ues &el:u : 22ues -alu - 22ue.

J-J ->,

• 3,:ue -- uju u:u 5,-Su ule.

• 3,>ul ul-J u: -S-Ju ule.

• :3 J-ass - 4 :-lu ule.

• Asyui.Uls ialaui.J13 Jul: 4:13.J9 lal3.Ju elle.

• Ses,J & J-4 - - - le.

• Jij & 0.4 - Je.

• su:S &): -1,4-J3 -l.U );-a> -ue.

• °, -4.a.: -: 4-: -a: J.J -e.

• 40 - - -a: - Jé- - -e.

9:J ->,

• -: ,J ->,- 3 is, J. A.

• -: , Su-} --a: Sl - aX 4°.

• & ---> -S,- 9-3 :e.

• Ali. Jäual cu&.

• Ju- Jau J cuè.

• Ses,J ->,'al Jae.

• -\eual -&le Je-5 ->w 3:.

• esel - - - - -

• 424 -je Ja: J;4) .l°.

suli ->,

• yuel ujJ -A)-a: :.

• Le u4 J &- 2.

• 3, 5,a J5 °.

C 2013 www.piss-ktb.com



TASHAWWUF 1351

• 3°, ->; 4-ua.J -> .

• : :eu : us--, -il ->>> 2.

• A. - J Jel°3 & 2 >J Jeé.

• A-4 °32 ul°3 ol; ua 54.

• ou -453 ol;a AS J, yu.

• : J: : 4 - B, S. J. J. B.

O ulai : , 4-0 & 9sal ->J -3°.

• s34 se> -al°3 s4) ): ra- c. 58.

->uil ->,

• - 9 : , : --S & J.G.

O -al --a •lel S J33.

• i! Sl -e & J3.

• - Jxel 9 - J:S us.

• y-S Qu : 0.4 es.a. al-J us.

• Ale - sili 4-3 J-, -33.

• 3,-} > 4.le ujuis 3,44 sael u-i Je u,43.

• -4ul: ; at r:9-t J.J 3, 3.

• Sue &96 sil- S3 s$ 9: ua, -43.

• - -- : --l: , -! Ae J93.

e-J ->,

• s34) Jia] 2u-> -.

• ujJ -> suit.J -.

• Ai>J Lâl -.

• ->>>S 3,âl -.

• -al 4.9-J -.

e-J ->,

• s9.J ue 3lai-Jl; se:, ue J-el3.J ul>| -.

• 9s, S.J 3>>J -.

C 2013 www.piss-ktb.com



1352 PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB
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24.19 0414. TA’DZIM : DIANTARA IBADAH DAN ETIKA

Banyak orang yang salah dalam memahami hakikat ta’dzim / penghormatan dan

hakikat ibadah. Sehingga mereka mencampur diantara keduanya dan mengatakan

bahwa segala bentuk ta’dzim adalah suatu ibadah atau pengabdian kepada orang

yang dihormati. Maka, berdiri, mencium tangan, menghormati Nabi saw dengan

menggunakan kata “Ya Sayyidina” dan “Ya Nabiyallah”, kesemuanya menurut mereka

adalah suatu hal yang mendatangkan pada bentuk penyembahan pada selain Allah

ta’ala. Sebenarnya, itu adalah suatu pemahaman yang sangat bodoh dan melebih

lebihkan yang tidak diridhoi Allah dan RasulNya serta suatu bentuk pemberatan yang

sangat tidak disukai oleh syariat Islam.

Ketahuilah, Adam, manusia pertama dan hamba Allah pertama yang sholih dari jenis

manusia. Allah telah memerintahkan para malaikat untuk bersujud kepadanya sebagai

bentuk pemuliaan dan penghormatan terhadap ilmu yang ada padanya dan sebagai

pemberitahu kepada para malaikat akan terpilihnya Adam diantara para makhlukNya.

Allah ta’ala berfirman, (“Dan ketika Aku berkata kepada para malaikat, ‘Bersujudlah

kalian kepada Adam.’ Maka mereka bersujud kecuali iblis. Iblis berkata, ‘Apakah aku

harus bersujud kepada makhluk yang dicipta dari tanah?’). Dalam ayat yang lain

dijelaskan, (“Aku (: iblis) lebih baik dari dia (: Adam). Engkau ciptakan aku dari api dan

Engkau ciptakan dia dari tanah.”). dalam ayat yang lain, (“Kemudian kesemua

malaikat bersujud kecuali iblis. Dia tidak mau bila termasuk diantara orang-orang yang

bersujud.”).

Para malaikat menghormati / memuliakan makhluk yang dimuliakan Allah, sedangkan

iblis sombong dan tidak mau bersujud kepada makhluk yang dicipta dari tanah. Iblis

adalah makhluk pertama yang melakukan qiyas dalam urusan agama dengan

pendapatnya sendiri dan berkata, “Aku lebih baik darinya.” Alasan yang dia pakai

adalah iblis dicipta dari api sedangkan adam dicipta dari tanah, sehingga dia tidak mau

memuliakannya dan tidak mau bersujud kepadanya.

Iblis adalah makhluk pertama yang sombong dan tidak mau memuliakan makhluk

yang dimuliakan Allah, sehingga iblis tertolak dari rahmat Allah karena

kesombongannya terhadap seorang hamba yang sholih. Itu adalah sebuah bentuk

kesombongan terhadap Allah, karena bersujud sebenarnya adalah kepada Allah

karena Dia telah memerintahkannya. Allah telah menjadikan sujud kepada Adam

sebagai bentuk pemuliaan dan penghormatan kepada Adam dan Adam termasuk

golongan yang meng-esakan Allah.

Diantara dalil yang menjelaskan tentang penghormatan kepada orang-orang sholih,

antara lain, Allah berfirman dalam haknya Yusuf, (“Dan dia mendudukkan ayahnya

*******
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diatas singgasana dan mereka bersujud kepadanya (: Yusuf)”, adalah sebagai bentuk

penghormatan dan pemuliaan terhadap Yusuf dari saudara-saudaranya. Dimungkin

bersujud diperbolehkan dalam syariat mereka, atau seperti sujudnya para malaikat

kepada Adam sebagai bentuk pemuliaan, penghormatan dan bentuk kepatuhan

terhadap perintah Allah sebagai bentuk tafsiran dari mimpi Yusuf, karena mimpi

seorang nabi adalah wahyu.

Adapun nabi Muhammad saw, maka Allah berfirman, (“Sesungguhnya Aku telah

mengutusmu sebagai saksi, pembawa kabar gembira dan yang menakut-nakuti,

supaya mereka beriman kepada Allah dan RasulNya dan mereka memuliakannya”).

Allah berfirman, (“Hai orang-orang yang beriman! Janganlah kalian mendahului

dihadapan Allah dan RasulNya”). Allah berfirman, (“Hai orang-orang yang beriman!

Janganlah kalian meninggikan suara kalian diatas suara Nabi”). Allah juga berfirman,

(“Janganlah kalian menjadikan panggilan kepada rasul diantara kalian seperti

panggilan sebagian kalian kepada yang lainnya”). Allah telah melarang mendahului

beliau dalam perkataan dan adab yang buruk adalah mendahului beliau dalam

ucapan. Sahl ibn Abdillah berkata, “Janganlah kalian berkata sebelum beliau bersabda

dan ketika beliau bersabda, maka dengarkanlah dan perhatikanlah.”

Para sahabat melarang dari mendahulukan dan tergesa-gesa mendatangi suatu

urusan sebelum beliau mendatanginya dan tidaklah mereka memfatwakan suatu hal

dari berperang atau urusan agama lainnya melainkan dengan perintah beliau dan

mereka tidak berani mendahului beliau. Kemudian Allah menasehati dan menakut

nakuti mereka dengan berfirman, (“Bertaqwalah kalian kepada Allah. Sesungguhnya

Allah maha mendengar lagi maha tahu”). Salma berkata, “Bertaqwalah kalian kepada

Allah dalam menyia-nyiakan hak hakNya dan menelantarkan kemulianNya.

Sesungguhnya Dia maha mendengar perkataan kalian dan maha mengetahui

perbuatan kalian.”

Kemudian Allah melarang umat dari menaikkan suara diatas suara beliau, seperti

sebagian dari mereka yang mengeraskan suaranya kepada yang lain. Abu

Muhammad Makki berkata, “Artinya, janganlah kalian mendahului beliau dalam

perkataan, mengeraskan suara ketika berbincang dan memanggil nama beliau seperti

diantara kalian memanggil yang lainnya. Akan tetepi, muliakanlah beliau, agungkanlah

dan panggillah beliau dengan panggilan yang mulia, seperti ‘Ya Rasulallah’ atau ‘Ya

Nabiyallah’ seperti yang telah difirmankan Allah, (“Janganlah kalian menjadikan

panggilan kepada Rasul diantara kalian seperti panggilan diantara kalian kepada yang

lainnya.”)

Kemudian Allah menakut-nakuti mereka dengan terhapusnya amal mereka jika

mereka melakukan itu semua. Ayat tersebut turun dalam jama’ah yang mendatangi

Nabi saw lalu mereka menyeru beliau, “Ya Muhammad! Keluarlah dan temui kami.”

Kemudian Allah menghina mereka dengan ‘bodoh’ dan mensifati mereka dengan
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‘kebanyakan mereka adalah orang-orang yang tidak berakal.’

Amr ibn al ‘Ash berkata, “Tidak seorangpun yang lebih aku cintai dibandingkan

Rasulullah dan tidaklah ada yang lebih mulia dibandingkan beliau. Tidaklah aku

mampu memenuhi mataku ini dari beliau karena memuliakan beliau. Seandainya aku

diminta untuk mensifati beliau, maka sudah tentu aku tidak akan mampu karena aku

tidak pernah memenuhi mataku ini dengan melihat beliau.” (HR. Muslim dalam al

Shahih kitab iman bab islam menghancurkan agama sebelumnya)

At-Tirmidzi telah meriwayatkan dari Anas, Sesungguhmya Rasulullah saw suatu hari

keluar menemui para sahabat muhajirin dan anshar dan pada saat itu mereka sedang

duduk. Diantara mereka ada Abu Bakar dan Umar. Tidak seorangpun dari mereka

yang mengangkat pandangannya kepada beliau melainkan Abu Bakar dan Umar,

karena keduanya melihat beliau dan beliaupun melihat mereka berdua. Keduanya

tersenyum kepada beliau dan beliaupun tersenyum kepada keduanya.”

Usamah ibn Syarik berkata, “Aku mendatangi Nabi saw dan para sahabat berada

disekeliling beliau yang seakan-akan diatas kepala mereka terdapat burung. Mengenai

sifat beliau, ketika beliau bersabda maka orang-orang yang duduk disitu akan

menundukkan kepalanya yang seakan-akan ada burung diatas kepala mereka.

Diantara penghormatan yang dilakukan para sahabat kepada beliau adalah tidaklah

beliau berwudhu melainkan mereka akan memperebutkan air sisa wudhu beliau dan

hampir-hampir saja mereka berkelahi untuk mendapatkannya. Tidaklah beliau

meludah melainkanludah itu akan jatuh ditangan mereka lalu mereka menggosok

gosokkannya dimuka dan tubuh mereka. Tidaklah sehelai rambut beliau jatuh

melainkan mereka akan berebut untuk mendapatkannya. Ketika beliau berkata-kata,

maka mereka akan memelankan suara mereka ketika berada disamping beliau. Dan

tidak pernah mereka menajamkan pandangannya kepada beliau.”.

Ketika Usamah kembali ke Quraisy, dia berkata, “Wahai kaum Quraisy!

Sesungguhnya aku telah mengunjungi Kisra di istananya, Qaishar di istananya dan

Najasyi di istananya. Demi Allah, belum pernah aku melihat seorang rajanya kaum

seperti Muhammad dimata para sahabatnya.”. Al Thabrani dan ibn Hibban dalam kitab

shohinya telah meriwayatkan dari Usamah ibn Syarik, dia berkata, “Kami duduk disisi

Nabi saw yang seakan-akan ada burung diatas kepala kami. Tidak ada orang diantara

kami yang berkata kemudian orang-orang mendatangi beliau dan bertanya, ‘Diantara

para hamba Allah, siapakah yang paling disukai Allah?’ beliau menjawab, ‘Yang paling

baik akhlaknya.” Seperti yang telah dijelaskan dalam al Targhib (juz 4 halaman 187).

Abu Ya’la dalam kitab shahihnya telah meriwayatkan dari al Barra’ ibn ‘Azib, dia

berkata, “Suau hari aku sangat ingin bertanya kepada Rasulullah tentang suatu

perkara, namun aku mengakhirkannya selama dua tahun karena kewibawaan yang

beliau meliki.”
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24.20

Al Baihaqi telah meriwayatkan dari al Zuhri, dia berkata, “Seorang sahabat anshor

telah bercerita kepadaku, sesungguhnya Rasulullah saw ketika berwudhu atau

berludah, maka para sahabat akan memperebutkan ludah beliau kemudian mereka

mengusapkannya ke muka dan kulit mereka. Rasulullah saw bertanya, “Kenapa kalian

melakukan itu?” mereka menjawab, “Kami mencari berkahmu.” Kemudia rasulullah

saw bersabda, “Barangsiapa ingin dicintai Allah dan RasulNya, maka benarkanlah

hatids, penuhilah amanah dan jagan sakiti tetangga kalian.” Seperti yang dijelaskan

dalam al Kanz (juz 8 halaman 228)

Kesimpulannya, terdapat dua perkara besar yang harus dikaji. Pertama, kewajiban

memuliakan Nabi saw dan meninggikan derajat beliau melebihi makhluk yang lain.

Kedua, mengesakan sifat ketuhanan berkeyakinan bahwa Allah adalah esa dalam

dzat, sifat dan perbuatanNya. Barangsiapa memiliki keyakinan bahwa ada yang

menyekutui Allah dalam dzat, sifat atau perbuatan, maka dia telah melakukan

perbuatan syirik seperti orang-orang musyrik yang telah meyakini sifat Tuhan bagi

berhala dan mereka menyembahnya. Dan barangsiapa yang merendahkan martabat

Rasulullah maka dia telah melakukan kemaksiatan atau melakukan kekufuran.

Adapun orang yang berlebih-lebihan dalam memuliakan beliau dengan bentuk apapun

dan tidak mensifati beliau dengan sifat-sifat Tuhan, maka dia telah benar dan telah

menjaga dari sisi ketuhanan dan kerasulan. Itu adalah perkataan yang sangat pas,

tidak lebih dan tidak kurang. Ketika ditemukan dalam perkataan orang mukmin tentang

penyandaran suatu hal kepada selain Allah, maka diwajibkan untuk membawanya

pada majaz ‘aqli dan tidak ada jalan untuk mengkafirkannya, karena majaz ‘aqli juga

digunakan dalam al Qur’an dan sunnah.

0440. MAKALAH : Problematika dan Human Error

Al-quran telah menjelaskan kelebihan dan kesempurnaan manusia, bahkan

kekurangan manusia yang lebih hina dari hewan. Manusia memiliki beberapa potensi

besar untuk mengembangkan dirinya sendiri menjadi khalifah di muka bumi ini, tetapi

pertanyaan mendasar yaitu apa manusia itu ? Dan apa problematika jiwanya ?

Mahmud Abbas Al-Uqqad dalam Almajmû’ah al-kâmilahnya jilid 5 hlm. 80

menyebutkan bahwa manusia adalah hewan yang berbicara, hewan madani dengan

tabiatnya, roh tinggi yang jatuh ke bumi dari langit, hewan yang luhur. Definisi tersebut

menurutnya diantara definisi-definis yang masyhur dan universal karena universal dari

segi keistimewaan akalnya, universal dari segi hubungannya dengan sosial, melihat

definisi manusia dengan sifat ini kepada kisah kesalahan yang terjadi pada Adam

ketika memakan dari sebagian pohon pengetahuan sebab disesatkan oleh syaitan,

melihat kepada runtutan manusia di antara macam-macam hidup menurut madzhab

perkembangan (madzhab al-tathawwur). Tetapi dalam coretan ini tidak akan di

paparkan pendapat para pemikir tentang manusia melalui buku-bukunya yang
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diterjemahkan dalam bahasa arab seperti buku

قدر)
مالروم) (أندريه

اإلنسان, مصير
بردياتيق) (نيقوال

اإلنساني, ألضمير
(دونوي) الغربي,

اإلنسان مصير ستاس)

اإلنسان

dan lain-lain.

Unsur yang terkandung dalam manusia ada dua, membangun dan merusak, kedua

unsur ini pasti terjadi dalam diri manusia disadari ataupun tidak. Manusia berakal

sehat tidak akan membuat dirinya rusak bahkan binasa dari muka bumi ini, oleh

karena itu, problematika jiwa manusia yang mendasar berasal dari diri sendiri, baik

dalam merespon sebuah kehidupan pribadi maupun hubungan kehidupan pribadi

dengan orang lain. Karena sepintar apapun seseorang, maka tidak akan terlepas dari

problematika hidup, sehingga dalam dirinya mempunyai beberapa pengalaman

berharga yang bisa dijadikan acuan atau nilai tersendiri untuk menghadapi kehidupan

berikutnya. Penulis yakin setiap orang mempunyai jawaban masing-masing dari

pertanyaan kedua, oleh karena itu, perlu dikemukakan secara global jawabannya

melalui coretan ini yang membuat pembaca mengerutkan kening untuk memahami

makna dari problematika yang dituangkan secara global, diantara problematika jiwa

manusia yaitu ketakutannya menghadapi kematian dan terpisah dari dunia serta

orang-orang tercinta, merasa sia-sia dan tidak ada dari manifestasi hidup, merasa

terisolasi di muka bumi, kelemahan manusia untuk menghadapi suka dan duka, takut

lapar dan hilangnya rizki, was-was yang mengguncang jiwa manusia, iri dan dengki

yang mengakibatkan permusuhan dan perpecahan, gelisah jiwa dan pengaruh

pengaruhnya yang merusak, egoisme,sombong dan mengikuti kedzaliman dan tindak

kesewenang-wenangan, sifat ingkar dan perpecahan manusia, putus asa dan patah

semangat, hilangnya kejujuran dan keikhlasan, terburu-buru dan tidak sabar.

Setiap manusia mempunyai mindset sendiri dalam menghadapi problematika melalui

sifat, konsep dan tataran aplikatif masing-masing, senantiasa bergumul dan

berinteraksi demi terciptanya masyarakat yang berpotensi dan melangkah lebih maju

dalam strata kehidupannya. Disinilah manusia tertantang untuk memahami hidup

sebaik-baiknya. Goodluck!!!. [ Johaeri Irhas Nyongker ].

(Tidak ada istilah gagal, yang ada adalah belajar. Kalau kita tidak mendapat pelajaran

dari kegagalan itulah kegagalan yang sesungguhnya)

0454. MENGENAL TASAWWUF

PERTANYAAN :

Ådý St Trllû
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Asslmkm wrb ! Coba jelazkan ta'birnya belajar ilmu tasawub hukumnya..

JAWABAN :

Hakam Ahmed ElChudrie

Qola al imam malik rahimahulloh.. man tafaqqoha tafassaqo.. Man tashowwafa

tazandaqo.. Waman jama'ahumafaqod tahaqqoqo..

Navrizal Ical

Tasawuf itu ilmu pembersihan hati amalan yang tidak mudah...keiklasan,kesabaran,

keinginan berbagi dgn sesama,rendah hati adalah sebagian dari ilmu tasawuf.

Masaji Antoro

Wa'alaikumsalam wr wb. Tasawuf dan Perang Istilah. Membahas masalah Tasawuf

saya jadi ingat pengajian rutin mingguan yang diadakan di Masjid Al-Buthi, Damaskus,

setiap Jumat bakda Ashar, membahas kitab Ar-Risalah Al-Qusyairiah yang

disampaikan langsung oleh Syaikh Dr. M. Said Ramadhan Al-Buthi. Pembahasan

terakhir kebetulan sampai pada Bab Tasawuf, setelah selesai membahas Bab Al-Faqr.

Dalam pengajian terakhir (14/5/2010), Syaikh Al-Buthi menerangkan bahwa istilah

tasawuf adalah istilah yang tidak memiliki asal. Memang ada yang mengatakan bahwa

Tasawuf berasal dari kata Shuuf (bulu domba), Ahlus Shuffah (penghuni Shuffah),

Shafaa (jernih), Shaff (barisan) dan lain-lain. Namun teori-teori itu tidak ada yang tepat

menurut beliau sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Qusyairi sendiri dalam

kitabnya. Namun yang menjadi fokus pembahasan bukanlah itu, yaitu meributkan

masalah nama atau istilah yang takkan pernah ada habisnya, karena setiap orang bisa

membuat istilah sesuka hatinya. Yang menjadi fokus adalah substansinya. Oleh

karena itu, ada sebuah ungkapan yang sudah sangat masyhur di kalangan para ulama

dan santri, "Lamusyahatafilishthilah (tidak perlu ribut karena membahas istilah)."

Dalam dunia ushul fikih kita mengenal istilah Wajib dan Fardhu, menurut Jumhur

Fuqoha keduanya memiliki arti yang sama, namun menurut Hanafiyah keduanya

berbeda. Dalam dunia Mushtolah Hadis kita mengenal istilah Hadis Mursal yang

menurut ahli hadis artinya adalah hadis yang dinaikkan oleh seorang tabii tanpa

menyebutkan siapa perantaranya kepada Nabi SAW, namun menurut ahli ushul

artinya adalah hadis yang terputus secara mutlak, di mana pun letaknya dan berapa

pun jumlah perawinya, mirip Hadis Munqathi'. Imam Asy-Syafii mengingkari Istihsan

dan mengatakan bahwa "Barangsiapa ber-istihsan maka ia telah membuat syariat

(baru)", sedangkan Ulama Hanafiyah paling banyak menggunakan Istihsan. Setelah

diselidiki dan diteliti ternyata perbedaan mereka hanya sampai pada tataran istilah

saja (ikhtilaf lafzhi), namun pada substansinya mereka sepakat. Istihsan yang

dimaksud oleh Imam Asy-Syafii bukanlah Istihsan yang selama ini dipakai oleh Ulama
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Hanafiyah. Kata Sunnah pun memiliki pengertian yang bebeda-beda menurut ahli fikih,

ushul fikih dan mustholah hadis. Demikianlah seterusnya, perdebatan dalam masalah

istilah takkan pernah menemui titik temu dan takkan memberikan manfaat yang

signifikan.

Demikian pula dalam masalah Tasawuf. Banyak orang berbondong-bondong

mengumandangkan genderang dan mengibarkan bendera perang terhadap apa yang

disebut Tasawuf. Buku-buku ditulis, pengajian-pengajian digelar, perang opini

dikobarkan. Semuanya dengan satu tujuan, memberangus Tasawuf dari muka bumi.

Sementara itu, di sisi lain berbondong-bondong pula orang yang siap membela mati

matian Tasawuf. Padahal, banyak di antara mereka yang tidak mengerti dan tidak

memahami apa hakikat dari istilah Tasawuf itu sendiri. Ironis.

Syaikh Al-Buthi berkata, "Jika Tasawuf yang kalian maksud itu adalah pelanggaran

pelanggaran terhadap syariat seperti ikhtilath (campur baur) laki-laki dengan

perempuan dan lain-lain, maka aku akan berdiri bersama kalian dalam memerangi

Tasawuf. Namun jika yang kalian perangi adalah perkara-perkara yang memang

berasal dari Islam seperti tazkiyatun nafs (penyucian jiwa), akhlak dan lain-lain, maka

berhati-hatilah!"

Beliau juga sering mengulang-ulang perkataan ini, "Namailah sesuka kalian: Tasawuf,

Tazkiyah, Akhlak atau yang lainnya selama substansinya sama."Ya, ternyata istilah

tidaklah sedemikian penting dibandingkan dengan subtansinya selama dalam batas

batas yang bisa ditolerir. Syaikh Al-Buthi bahkan menegaskan dalam ceramahnya,

"Saya sengaja berusaha sebisa mungkin untuk tidak menggunakan istilah tasawuf

dalam kitab saya, Syarah Hikam Athoillah, demi menjaga perasaan saudara-saudara

kami yang sudah termakan opini bahwa tasawuf bukanlah dari Islam."

Namun, apakah dengan demikian beliau mengingkari inti atau substansi Tasawuf?

Jawabannya seperti yang sudah saya sebutkan di atas. Apapun istilahnya, jika

memang terbukti berupa pelanggaran terhadap syariat maka kita harus berdiri dalam

satu barisan untuk memeranginya. Namun jika hal-hal itu adalah bagian dari Islam

atau bahkan inti ajaran Islam, maka tidak semestinya kita menolaknya.

Jadi, kita mesti banyak berhati-hati dalam menggunakan istilah sebelum memahami

makna sebenarnya. Jangan sampai kita terjebak dalam perangkap musuh yang

sengaja mengkotak-kotakkan umat Islam dengan cara menciptakan istilah-istilah agar

umat Islam disibukkan membahasnya lalu terlupakan akan tugas yang lebih penting

dan lebih besar manfaatnya daripada itu. Jangan sampai kita terpecah-pecah karena

masalah furu'iyyah sementara kita melupakan prinsip-prinsip agama kita. Wallahu

a'lam.

Damaskus, 26 Mei 2010 7:26 a.m.
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Mengenal Tasawuf dan Sufi

Tulisan ini adalah lanjutan dari tulisan saya sebelumnya berjudul "Tasawuf dan

Perang Istilah". Setelah menyinggung masalah asal-usul kata Tasawuf yang tak satu

kata pun tepat sesuai kaidah bahasa, Syaikh Al-Buthi melanjutkan pembahasan

dengan memasuki materi mengenai substansi Tasawuf.

Imam Al-Qusyairi berkata dalam Risalah-nya, "Sesungguhnya kalangan ini (sufi)

sudah terlalu populer untuk sekedar membutuhkan identitas dari pecahan kata yang

diambil dari bahasa." Artinya, istilah Tasawuf dan identitas Sufi sudah lebih dikenal

dan masyhur sehingga tidak membutuhkan definisi lagi. Beliau melanjutkan, "Tasawuf

adalah makna (substansi)nya, sedangkan Sufi adalah orang (pelaku)nya. Setiap orang

mengungkapkan sesuai dengan apa yang dialaminya. Menyebutkan semuanya satu

persatu hanya akan mengeluarkan kita dari topik pembicaraan sebenarnya, yaitu

ringkasan. Saya hanya akan menyinggung beberapa di antaranya saja." Kemudian

beliau menyebutkan riwayat-riwayat yang beliau dapatkan mengenai definisi Tasawuf.

Di antaranya adalah definisi yang diberikan oleh Abu Muhammad Al-Jariri, "Tasawuf

adalah masuk ke dalam budi pekerti yang luhur dan keluar dari perilaku yang tercela."

Ya, Tasawuf tak lain dan tak bukan adalah akhlaqul karimah alias etika atau moral.

Semakin tinggi moral seseorang, semakin tinggi pula kadar Tasawufnya. Tentu saja

untuk masuk ke dalam akhlak terpuji, seseorang tidak dapat lepas dari agama, karena

agama adalah sumber moral. Maka, sangat keliru jika meneriakkan moral tapi di satu

sisi mengabaikan agama.

Riwayat kedua, dari Al-Junaid, beliau berkata ketika beliau ditanya tentang Tasawuf,

"Dia (Tasawuf) adalah apabila kau dimatikan oleh Al-Haq (Allah SWT) darimu, dan

dihidupkan bersama-Nya." Definisi ini agak dalam maknanya sehingga cukup sulit

dicerna. Syaikh Al-Buthi menjelaskan maksud perkataan Al-Junaid bahwa jika Allah

telah mematikan segala macam rasa yang ada pada diri seseorang sehingga ia

seolah-olah telah mati dan tak merasakan apapun, kemudian ia dihidupkan lagi dan

merasa hidup berduaan saja dengan Allah, maka itulah Tasawuf. Kata "darimu"

maksudnya adalah dari segala macam keinginan dalam dirimu. Ketika seseorang

sudah tidak memiliki keinginan apapun terhadap dunia karena ia telah merasa cukup

dengan Allah, maka saat itu ia telah merasakan hakikat Tasawuf.

Definisi lain dikemukakan oleh Al-Husain bin Manshur atau lebih dikenal dengan

panggilan Al-Hallaj, beliau berkata ketika ditanya tentang Sufi, "Dia adalah seseorang

yang sendirian saja, tidak diterima dan tidak menerima orang lain." Artinya, dalam

hidupnya ia tidak merasakan kehadiran apapun dan siapapun. Syaikh Al-Buthi

tampaknya agak kurang setuju dengan makna ini. Beliau menyanggah, "Sebenarnya

untuk merasakan kesendirian, seseorang tidak perlu harus menyendiri dalam goa-goa

atau tempat terpencil karena manusia adalah makhluk sosial. Justru ketika seseorang
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mampu bergaul dengan orang lain –dengan tetap menjaga kesendirian hati hanya

bersama Allah, itulah yang lebih baik." Artinya, untuk menjaga kesendirian bersama

Allah, seseorang tidak perlu menyendiri secara fisik. Karena kesendirian itu letaknya

di hati, bukan di badan. Jadi yang mesti dikosongkan adalah hati, tidak mesti harus

memisahkan jasad dari manusia.

Definisi lain dikemukakan oleh Abu Hamzah Al-Baghdadi, beliau berkata, "Ciri-ciri Sufi

sejati adalah merasa fakir setelah kaya, merasa hina setelah mulia dan bersembunyi

setelah tenar. Sedangkan ciri-ciri Sufi palsu adalah merasa kaya setelah miskin,

merasa mulia setelah hina dan mencari popularitas setelah bersembunyi." Definisi ini

juga cukup dalam maknanya. Kalimat "merasa fakir setelah kaya" maksudnya adalah

merasa diri tak memiliki apapun. Bagaimana tidak, sedangkan dirinya sendiri adalah

milik Tu(h)annya yaitu Allah. Seseorang yang masih merasa bahwa dirinya memiliki

sesuatu, maka ia bukan hamba, melainkan orang merdeka. Padahal setiap manusia

adalah hamba Allah. Maka, Sufi sejati adalah orang yang merasa tidak memiliki apa

apa alias fakir setelah sebelumnya ia merasa memiliki sesuatu. Selanjutnya, kalimat

"merasa hina setelah mulia" maksudnya adalah tawadhu' dan merasa rendah diri di

hadapan makhluk, lebih lagi dihadapan Sang Khalik. Ketika seseorang merasa bahwa

dirinya tak lebih dari segumpal darah dan daging yang berasal dari setetes air yang

hina dan akan kembali menjadi tanah, maka ia telah menjadi seorang Sufi sejati.

Kemudian, kalimat "bersembunyi setelah tenar" maksudnya adalah menenggelamkan

diri dalam ketiadaan dari pandangan makhluk sehingga ia hanya bersama Allah saja.

Hal ini sangat penting untuk menjaga keikhlasan. Itulah ciri-ciri Sufi sejati. Sedangkan

Sufi palsu adalah orang yang melakukan sebaliknya, merasa kaya dan tidak

membutuhkan Allah lagi setelah ia mengakui kefakirannya, merasa mulia setelah ia

mengakui kehinaannya dan mencari popularitas di mata manusia setelah sebelumnya

ia adalah orang tak dikenal.

Dalam pertemuan kedua pada Bab Tasawuf ini, Syaikh Al-Buthi hanya berhenti

sampai di sini. Insyaallah jika ada kesempatan akan kita lanjutkan lagi pembahasan

ini. Mohon doanya.

Pertemuan Ketiga (Bab Tasawuf)

Pada pertemuan ketiga, Syaikh Al-Buthi memulai penjelasan dari ucapan 'Amr bin

Utsman Al-Makki tentang tasawuf. Amr bin Utsman Al-Makky ditanya tentang tasawuf,

"Tasawuf adalah si hamba berbuat sesuai dengan apa yang paling baik pada saat itu."

Syaikh Al-Buthi menjelaskan maksud ucapan itu bahwa seorang muslim seharusnya

melakukan perbuatan yang terbaik sesuai dengan waktu, situasi dan kondisi di mana

ia berada. Beliau mengutip ungkapan Arab yang berbunyi, "Setiap tempat punya

perkataannya dan setiap perkataan punya tempatnya."

Beliau memberikan contoh seseorang yang baru pulang dari kerja atau aktivitas di luar
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rumah, lalu sesampai di rumah langsung memegang buku atau membaca Al-Quran

dengan alasan ia punya target ibadah yang harus ia capai dalam waktu tertentu,

sehingga ia menggunakan waktu yang semestinya ia gunakan untuk keluarga.

Padahal, istrinya sudah lama menunggu kepulangannya dan merindukan

kehadirannya.

Syaikh Al-Buthi mengkritik perbuatan semacam itu dan mengatakan bahwa orang itu

tidak memahami hakikat ibadah. Padahal, bercanda dan bersenda gurau dengan istri

juga merupakan salah satu bentuk ibadah jika dilakukan pada tempat dan waktunya.

Tidakkah kita memperhatikan hadis yang berbunyi, "Setiap yang melenakan seorang

muslim adalah kebatilan, kecuali tiga hal: melempar panah, melatih kuda dan

bercanda dengan keluarga (istri). Ketiga hal itu adalah haq (kebenaran)" (HR.

Tirmidzi)

Dalam hadis lain, Rasulullah SAW bersabda, "Dalam kemaluan istrimu ada sedekah."

Sebagian sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah seseorang di antara kami

mendatangi istrinya lalu mendapatkan pahala?" Rasulullah SAW menjawab, "Tidakkah

kau lihat seandainya ia meletakkan kemaluannya di tempat yang haram, apakah ia

mendapatkan dosa?" Sahabat menjawab, "Ya." Beliau melanjutkan, "Begitu juga jika

ia meletakkannya ditempat yang halal, dia mendapatkan pahala." (HR. Muslim)

Jadi, seorang muslim seharusnya senantiasa melakukan perbuatan yang terbaik dan

sesuai dengan tempat, waktu dan kondisinya. Di setiap tempat ada perbuatan dan di

setiap waktu ada haknya masing-masing. Adakalanya sebuah ibadah tidak cocok jika

dilakukan tidak pada tempat dan waktunya.

Selanjutnya, Muhammad bin Ali Al-Qashab berkata, "Tasawuf adalah akhlak mulia

yang muncul di zaman mulia dari pribadi mulia bersama kaum mulia."

Syaikh Al-Buthi menjelaskan bahwa yang dimaksud "zaman mulia" adalah zaman

Nabi SAW, "pribadi mulia" adalah Nabi SAW itu sendiri, sedangkan "kaum mulia"

adalah para sahabat.

Sumnun pernah ditanya tentang tasawuf lalu menjawab, "Kau tidak memiliki sesuatu

apapun dan kau tak dimiliki oleh sesuatu apapun."

Syaikh Al-Buthi menjelaskan maksud kalimat pertama bahwa seorang muslim

seharusnya selalu merasa tidak memiliki sesuatu apapun, karena segala sesuatu

adalah milik Allah SWT. Bahkan dirinya sendiri pun hamba milik Allah SWT.

Sedangkan kalimat kedua maksudnya adalah seorang muslim seharusnya tidak terikat

oleh apapun, baik materi maupun non-materi. Ketika ia terikat oleh sesuatu, maka ia

bukan lagi hamba yang taat kepada Allah SWT, karena hanya Allah sajalah satu

satunya Tuhan yang berhak untuk ditaati sehingga ia harus terikat pada Allah SWT
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semata.

Ruwaim pernah ditanya tentang tasawuf lalu menjawab, "Melepaskan jiwa bersama

apa yang dikehendaki oleh Allah SWT."

Syaikh Al-Buthi menjelaskan maksud "dikehendaki" adalah "diridhoi". Artinya, seorang

muslim seharusnya menjadikan hawa nafsunya tunduk kepada apa yang diridhoi Allah

saja, meskipun adakalanya tidak sesuai dengan kehendak makhluk.

Al-Junaid pernah ditanya tentang tasawuf lalu menjawab, "Kau bersama Allah tanpa

ada ikatan apapun."

Syaikh Al-Buthi menjelaskan bahwa seorang muslim seharusnya bersama Allah saja

tanpa menduakan-Nya dengan sesuatu apapun, itulah yang dimaksud dengan "tanpa

ikatan" yaitu tanpa keterikatan dengan selain-Nya.

Ruwaim bin Ahmad Al-Baghdadi berkata, "Tasawuf dibangun di atas tiga hal:

komitmen terhadap kefakiran dan ketergantungan kepada Allah, mewujudkan

pengorbanan dan pemberian, meninggalkan usaha dan ikhtiar."

Syaikh Al-Buthi menjelaskan maksud kalimat pertama bahwa seharusnya seorang

muslim senantiasa berkomitmen dengan rasa kemiskinan dan ketergantungan hanya

kepada Allah SWT. Sedangkan kalimat kedua adalah refleksi dari kalimat pertama,

yaitu mewujudkan pengorbanan dan pemberian sebanyak mungkin. Sebaik-baik orang

adalah yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain. Sedangkan kalimat ketiga

merupakan puncak dari sebelumnya, yaitu menjauhi segala macam campur tangan

dan usaha yang dapat menggeser atau menghilangkan makna kalimat sebelumnya.

Ma'ruf Al-Karkhi berkata, "Tasawuf adalah meraih hakikat kebenaran, dan

meninggalkan apa yang ada di tangan makhluk."

Demikianlah ringkasan pengajian pada pertemuan ketiga Bab Tasawuf yang diadakan

di Masjid Jami Al-Buthi, Damaskus, setiap Jumat bakda Ashar oleh Syaikh Prof. Dr.

M. Said Ramadhan Al-Buthi hafizhohullah. Walhamdulillahi rabbil 'alamin.

Mengenal Tasawuf dan Sufi (III)

Pertemuan Keempat

Al Junayd berkata, "Tasawuf adalah perang tanpa kompromi." Maksudnya adalah

kesungguhan tiada akhir. Tasawuf adalah usaha dan kerja keras yang tak kenal henti

dalam melaksanakan ketaatan dan kepatuhan terhadap Allah SWT.

Dia berkata pula, "Para Sufi adalah anggota dari satu keluarga yang tidak bisa

dimasuki oleh orang-orang selain mereka." Maksudnya, mereka memiliki ciri khas

yang tak dimiliki oleh selain mereka dalam akhlak, pergaulan dan lain-lain.
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Selanjutnya dia juga menjelaskan lagi, "Tasawuf adalah dzikir bersama, ekstase yang

disertai penyimakan, dan tindakan yang didasari Sunnah." Dalam hadis disebutkan,

"Sesungguhnya Allah memiliki pasukan malaikat yang bertugas untuk mencari dan

mengikuti halaqoh-halaqoh majelis dzikir di bumi." (HR. Al-Hakim, Sahih Al-Isnad)

Al Junayd menyatakan, "Kaum Sufi adalah seperti bumi, selalu semua kotoran

dicampakkan kepadanya, namun tidak menumbuhkan kecuali segala tumbuhan yang

baik." Dia juga mengatakan, "Seorang Sufi adalah bagaikan bumi, yang diinjak orang

saleh maupun pendosa; juga seperti mendung, memayungi segala yang ada; seperti

air hujan, mengairi segala sesuatu." Semua itu disebabkan oleh rasa tawadhunya

(perasaan hina) dihadapan Allah SWT.

Dia melanjutkan, "Jika engkau melihat seorang Sufi menaruh kepedulian kepada

penampilan lahiriahnya, maka ketahuilah wujud batinnya rusak." Karena perhatian

terhadap lahiriah akan melalaikan perhatian terhadap batin. Seseorang yang

disibukkan memperbaiki kulitnya akan terlupakan memperhatikan isinya.

Sahl bin Abdullah berkata, "Sufi adalah orang yang memandang darah dan hartanya

tumpah secara gratis." Ini adalah kiasan. Maksudnya ia merasa tak memiliki apapun

karena dirinya sendiri adalah milik Tuhannya. Bukan berarti ia memanggil setiap orang

untuk membunuhnya, karena hal itu mustahil dan dilarang syariat. Juga bukan berarti

keputusasaan terhadap rahmat Allah SWT karena hal itu merupakan kekufuran.

Ahmad an-Nury berkata, "Tanda seorang Sufi adalah dia merasa rela manakala tidak

punya, dan peduli orang lain ketika ada." Artinya ketika dalam keadaan sulit ia diam,

rela dan tidak mengeluh, namun ketika dalam keadaan lapang ia mendahulukan orang

lain daripada dirinya sendiri.

Muhammad bin Ali al-Kattany menegaskan, "Tasawuf adalah akhlak yang baik.

Barangsiapa yang melebihimu dalam akhlak yang baik, berarti la melebihimu dalam

tasawuf."Ya, tasawuf adalah akhlak yang terpuji, barangsiapa bertambah akhlaknya,

bertambah pulalah tasawufnya.

Ahmad bin Muhammad ar-Rudzbary mengatakan, "Tasawuf adalah tinggal di pintu

sang kekasih sekalipun engkau diusir." Ini merupakan kiasan. Maksudnya seseorang

pasrah di hadapan pintu rahmat Allah SWT, melaksanakan segala perintah-Nya dan

menjauhi segala larangan-Nya tanpa peduli apakah ia akan diterima atau ditolak. Ia

hanya percaya terhadap kemurahan Allah dan sama sekali tidak mengandalkan

amalannya. Dalam hadis, "Amalan seseorang takkan dapat memasukkannya ke

dalam surga." Karena yang dapat memasukkan seseorang ke dalam surga hanyalah

kemurahan Allah semata.

Dia juga mengatakan, "Tasawuf adalah sucinya taqarrub setelah kotornya kejauhan

dari-Nya." Karena indahnya kedekatan terhadap Allah SWT hanya dapat dirasakan
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setelah seseorang bersusah-payah dalam mencapainya. Pepatah Arab mengatakan,

"Tiada kenikmatan kecuali setelah kelelahan."

Dikatakan, "Orang yang paling kotor adalah seorang Sufi yang amat kikir." Maksudnya

seseorang yang mengaku sufi namun kikir, maka sebenarnya ia bukanlah sufi. Karena

tidak mungkin bersatu antara seorang sufi dengan sifat kikir.

Dikatakan, "Tasawuf adalah tangan yang kosong dan hati yang baik." Maksudnya

tangan yang tidak menyisakan sedikitpun dunia kecuali diinfakkannya di jalan Allah,

sedangkan hatinya tetap bersih hanya untuk Allah semata.

Demikianlah ringkasan pengajian pada kali ini. Semoga bermanfaat.

Damaskus, 9 July 2010

Mengenal Tasawuf dan Sufi (IV)

Pertemuan Kelima

Ini adalah ringkasan pertemuan kelima dalam serial Mengenal Tasawuf dan Sufi.

Disarikan dari pengajian Syaikh Dr. M. Said Ramadan Al-Buthi.

Asy-Syibly mengatakan, "Tasawuf adalah duduk bersama Allah SWT tanpa

kegelisahan." Maksudnya adalah seseorang merasa yakin dengan rahmat dan kasih

sayang Allah SWT tanpa ada kekhawatiran sedikit pun. Bagaimana bisa khawatir

sedangkan kekasihnya selalu berada di sampingnya.

Ketika ia diberikan kesehatan, ia merasa yakin bahwa kesehatan itu merupakan

nikmat yang terbaik untuknya. Begitu juga sebaliknya, ketika ia ditimpa sakit atau

musibah lainnya, ia merasa tenang dan yakin bahwa semua itu adalah yang terbaik

dari Allah untuk dirinya. Ketika ia diuji dengan kemiskinan, ia yakin bahwa kondisi

itulah yang terbaik menurut Allah SWT. Begitu juga ketika ia diuji dengan kekayaan, ia

yakin bahwa itulah pemberian terbaik dari Allah SWT.

Allah SWT berfirman, "Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu, tidak ada

kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati." (QS. Yunus:

62)

Abu Manshur berkata, "Sufi adalah orang yang mengisyaratkan dari Allah SWT,

sedangkan manusia mengisyaratkan kepada Allah SWT." Maksudnya, seorang sufi

selalu mengingatkan kita tentang nikmat-nikmat yang datangnya dari Allah SWT,

sementara orang-orang hanya mengingatkan kita tentang kewajiban-kewajiban kita

terhadap Allah SWT.

Asy-Syibly mengatakan, "Sufi terpisah dari manusia dan bersambung dengan Allah

SWT." Maksudnya adalah hatinya terpisah dari makhluk dan hanya terpaut dengan
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Allah saja. Keterpisahan ini tidak bermakna keterpisahan secara fisik dan materi.

Boleh jadi fisiknya membaur dengan manusia di pasar, kantor, madrasah dan lain-lain,

tapi hatinya hanya bersama Allah saja. Ini benar-benar hidup dalam keterasingan di

tengah-tengah keramaian. Jasadnya berjalan di muka bumi, namun hatinya melayang

layang di kerajaan Allah. Orang semacam ini seolah-olah diciptakan untuk menjadi

kekasih-Nya.

Allah SWT berfirman, "dan Aku telah memilihmu (Musa) untuk diri-Ku." (QS. Thaha:

41). Yaitu memutusnya dari dari semua makhluk.

Kemudian Allah SWT berfirman, "Kau (Musa) takkan dapat melihat-Ku." (QS. Al-A'raf:

143). Karena kedekatan seseorang terhadap kekasih akan mengundang rasa rindu

untuk melihatnya. Namun sayang, di dunia ini tak satupun yang diizinkan oleh Sang

Kekasih untuk melihat-Nya, bahkan Nabi Musa sekalipun. Hanya di akhirat saja

tempat paling indah itu.

Allah SWT berfirman, "Bagi orang-orang yang berbuat baik, ada pahala yang terbaik

(surga) dan tambahannya." (QS. Yunus: 26). Tambahan itu berupa melihat wajah

Allah secara langsung. (Tafsir Ibnu Katsir)

Asy-Syibly juga mengatakan, "Para Sufi adalah anak-anak di pangkuan Al-Haq (Allah

SWT)." Ini adalah kiasan, karena seorang anak selalu merasa aman dan nyaman

bersama ayahnya. Ia merasa tenang dari segala macam gangguan. Ia menyadari

kelemahan dirinya, sekaligus mengakui kekuatan ayahnya. Demikian pula keadaan

para sufi, mereka merasa tenang dan aman bersama Allah. Mereka menyadari

kelemahan diri mereka sekaligus mengakui kekuatan dan kehebatan Allah. Oleh

karena itu, mereka menyerupai anak-anak yang berada di pangkuan ayah mereka.

"Dan Allah mempunyai sifat yang Maha Tinggi; dan Dia-lah Yang Maha Perkasa lagi

Maha Bijaksana." (QS. An-Nahl: 60)

"Dan bagi-Nyalah sifat yang Maha Tinggi di langit dan di bumi; dan Dialah Yang Maha

Perkasa lagi Maha Bijaksana." (QS. Ar-Rum: 27)

Demikian ringkasan pengajian kali ini. Walhamdulillahi rabbil 'alamin.

Damaskus, 16 July 2010

Mengenal Tasawuf dan Sufi (V)

Pertemuan Keenam

Inilah ringkasan pertemuan keenam dari pengajian Syaikh Dr. M. Said Ramadan Al

Buthi tentang Tasawuf.

Asy-Syibli berkata, "Tasawuf adalah kilat yang menyala." Maksudnya adalah kondisi
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batin yang berubah-rubah dengan sangat cepat sehingga menyerupai kilat.

Kadangkala kondisi roja' (harap) menguasai seorang sufi sehingga ia teringat akan

rahmat Allah SWT yang sangat luas, lalu ia pun senang. Di saat seperti itu, tiba-tiba

kondisi batinnya berubah menjadi khouf (takut) yang sangat dahsyat sehingga ia

teringat akan siksa Allah SWT yang amat pedih, sehingga ia pun gemetar. Kondisi itu

berubah-rubah dengan sangat cepat sehingga menyerupai kilat yang menyala.

Asy-Syibli juga berkata, "Tasawuf adalah terlindung dari memandang makhluk."

Maksudnya, Allah SWT melindungi penglihatan anda dari memandang makhluk.

Ketika anda melihat alam dengan segala macam warna-warninya, langit biru, bumi

yang terbentang luas, pepohonan yang rindang, sungai yang mengalir, awan yang

berarak, maka anda hanya akan melihat Sang Pencipta jagad raya Yang Maha Besar

itu, yaitu Allah SWT. Anda sama sekali tidak melihat makhluk-makhluk itu. Yang ada

di pandangan anda hanyalah Dzat yang menciptakan semua itu, yaitu Allah SWT. Lalu

bibir anda pun melantunkan kalimat-kalimat pujian yang indah, "Subhanallah. Maha

Suci Allah."

Allah SWT berfirman:

"Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam dan

siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal,

(yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam

keadaan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi

(seraya berkata): "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia.

Maha Suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka." (QS. Ali Imran: 190

191)

Seorang sufi berjalan di atas muka bumi, berjual-beli dengan manusia di pasar,

bercocok tanam di sawah, namun ia tak melihat apa-apa selain Allah SWT. Matanya

melihat dunia, namun hatinya melihat Allah SWT yang menciptakan dunia itu. Inilah

yang dinamakan dengan Wihdatu Al-Syuhud, yaitu tunggalnya penglihatan. Seorang

sufi mengakui adanya wujud selain Allah SWT, yaitu makhluk-makhluk seperti bumi,

langit, gunung, manusia, air, batu dan lain-lain, namun ia tidak melihatnya. Yang ia

lihat hanyalah Allah SWT.

Berbeda dengan Wihdatu Al-Wujud (tunggalnya wujud) yang menafikan segala wujud

selain Allah SWT. Ini berarti menafikan adanya malaikat, nabi, kitab suci dan lain-lain.

Jelas ini bukan ajaran Islam. Sedangkan yang pertama tadi merupakan inti ajaran

Islam.

Ruwaym berkata, "Para Sufi akan tetap berada dalam kebaikan selama mereka

bertengkar satu dengan yang lain. Tapi setelah mereka berdamai, maka tak ada lagi

kebaikan pada mereka." Maksud bertengkar di sini adalah saling mengingatkan satu
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sama lain ketika sedang lalai, seolah-olah tidak ada kompromi di antara mereka.

Dalam kondisi seperti itu, mereka berada dalam kebaikan. Namun ketika mereka

sudah mulai berbasa-basi dan melupakan nasehat, maka saat itulah kebaikan itu

pergi. Rasulullah SAW bersabda, "Agama itu adalah nasehat."

Al Jurairy mengatakan, "Tasawuf adalah memantau setiap kondisi dan berpegang

pada adab." Maksudnya memantau kondisi batin agar senantiasa selaras dengan

syariat.

Khouf dan roja' adalah dua sikap yang harus seimbang pada diri setiap mukmin, ibarat

dua sayap yang tidak boleh pincang salah satunya. Khouf yang berlebihan akan

menyebabkan seseorang mengalami Al-Ya's (keputusasaan), sehingga ia terputus

dari rahmat Allah SWT. Kita mungkin pernah mendengar seseorang mengatakan,

"Sudahlah, Allah tidak akan mungkin mengampuni dosa-dosa saya yang terlampau

banyak." Sebaliknya, rasa roja' yang berlebihan juga dapat menyebabkan seseorang

tidak sopan terhadap Allah SWT. Orang seperti ini akan mengatakan, "Sudahlah, tidak

apa-apa berbuat dosa sebanyak-banyaknya. Allah Maha Luas ampunan-Nya. Allah

Maha Pemurah dan Maha Penyayang. Allah Maha Mengampuni Dosa dan Maha

Menerima taubat. Dia tidak akan menyiksa hamba-Nya." Jadi, harus keduanya

seimbang. Nah, seorang sufi selalu mengawasi kondisi dirinya sendiri di setiap waktu

agar tidak terjadi kepincangan.

Sedangkan makna "berpegang pada adab" adalah berpegang teguh pada syariat.

Adab takkan mungkin tegak tanpa syariat, karena adab berdiri di atas syariat. Sufi

adalah orang yang paling taat menjalankan syariat, karena tak mungkin ia dapat

menjadi seorang sufi tanpa melewati fase syariat. Seseorang yang mengaku sufi

namun syariatnya masih terbengkalai bukanlah sufi sebenarnya.

Al-Muzayyin menegaskan, "Tasawuf adalah kepasrahan kepada Al-Haq." Maksudnya

adalah kepasrahan kepada Allah SWT dengan menjalankan segala perintah-Nya dan

menjauhi segala larangan-Nya.

Abu Turab an-Nakhsyaby menyatakan, "Seorang Sufi tidak dapat dikotori oleh sesuatu

pun, bahkan segala sesuatu menjadi jernih karenanya." Ketika seorang sufi dicela,

dihina dan dicacimaki, ia tidak bergeming, bahkan mengatakan, "Saya lebih buruk

daripada yang anda tuduhkan itu." Ketika ia dipuji, disanjung dan dimuliakan, ia pun

tak bergeming dan mengatakan, "Diamlah, saya tidak seperti yang anda sangka itu.

Saya lebih tahu diri saya sendiri daripada anda. Anda hanya melihat penampilan luar

saya. Adapun dalamnya, hanya saya dan Allah saja yang tahu."

Suatu hari, seorang ustadz bersama para muridnya sedang berjalan. Tiba-tiba mereka

tertimpa kotoran dari atas mereka. Siapa yang melemparkan, sengaja atau tidak, tak

seorang pun yang tahu. Sebelum para murid mulai berbicara, sang ustadz

memulainya terlebih dahulu, "Tahukah kalian bahwa kita masih lebih buruk daripada
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kotoran ini."

Di tempat lain, dua orang sedang bersengketa mengenai suatu permasalahan. Lalu

datanglah seorang sufi menengahi mereka. Tak lama kemudian, masing-masing di

antara dua orang yang bersengketa itu berhenti bersengketa dan tidak mau menuntut

lawannya.

Demikianlah, semestinya setiap muslim menjadi sosok yang jernih dan menjernihkan.

Kehadirannya di komunitas apapun seharusnya dapat memberikan kontribusi positif

dan konstruktif. Pujian maupun celaan tak dapat mengotori hatinya.

Allah SWT berfirman:

"…kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan

mereka pun mencintai-Nya, yang bersikap lemah lembut terhadap orang yang

mukmin, yang bersikap keras terhadap orang-orang kafir, yang berjihad di jalan Allah,

dan yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah,

diberikan-Nya kepada siapa yang dikehendaki-Nya, dan Allah Maha Luas (pemberian

Nya) lagi Maha Mengetahui." (QS. Al-Maidah: 54)

Demikianlah ringkasan kali ini.

Damaskus, 23 July 2010

Mengenal Tasawuf dan Sufi (VI)

Pertemuan Ketujuh

Ini adalah ringkasan pertemuan ketujuh dari pengajian Syaikh Dr. M Said Ramadan

Al-Buthi tentang Tasawuf dan Sufi.

Dikatakan, "Pencarian tidaklah meletihkan sang Sufi, dan hal-hal duniawi tidaklah

mengganggunya." Maksudnya, bagi seorang sufi, usaha dalam melakukan ketaatan

bukanlah sebuah beban. Sebaliknya, ia merupakan sebuah kebutuhan, sehingga

usaha tersebut tidak membuatnya merasa lelah. Di samping itu, usaha-usaha itu

tidaklah mengganggunya dalam mempertahankan tawakkal. Seorang sufi berusaha

tanpa kenal lelah seolah-olah usahanya itulah satu-satunya yang dapat

menyelamatkannya dari api neraka dan memasukkannya ke dalam surga. Namun di

saat yang sama, ia bertawakkal, pasrah dan menyerahkan segala sesuatu kepada

Allah SWT seolah-olah usahanya tersebut tidaklah berarti apa-apa.

Ketika Dzun Nuun Al-Mishry ditanya tentang orang-orang Sufi, dia menjawab, "Mereka

adalah kaum yang mengutamakan Allah SWT di atas segala-galanya sehingga Allah

mengutamakan mereka di atas segala-galanya." Maksudnya, orang-orang sufi mampu

menekan hawa nafsu mereka demi menjalankan ketaatan terhadap Allah, sehingga
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Allah pun meridhoi mereka. Seorang sufi tahu bahwa bangun di malam hari di musim

dingin untuk shalat tahajjud merupakan sebuah amalan yang berat. Namun ia tahu

bahwa amalan itu disukai Allah, maka ia pun menjalaninya dei mendapatkan cinta

Nya. Seorang sufi tahu bahwa berpuasa di siang hari pada musim panas merupakan

pekerjaan berat yang tidak disukai semua orang. Namun karena ia tahu bahwa amalan

itu disukai Allah, maka ia pun melaksanakannya. Semua itu demi cinta-Nya. Seorang

sufi selalu mengutamakan Allah di atas segala-galanya. Kerelaan Allah merupakan

impiannya. Kemurkaan Allah merupakan musibah besar yang harus dihindari dan

patut disesalkan.

Oleh karena itu, Allah pun mengutamakan mereka di atas segala sesuatu. Kedekatan

mereka terhadap Allah telah menghilangkan jarak antara mereka dengan Allah.

Keridhoan mereka adalah keridhoan Allah. Begitu juga kemurkaan mereka merupakan

kemurkaan Allah juga.

Allah SWT berfirman:

"…kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan

mereka pun mencintai-Nya, yang bersikap lemah lembut terhadap orang yang

mukmin, yang bersikap keras terhadap orang-orang kafir, yang berjihad di jalan Allah,

dan yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah,

diberikan-Nya kepada siapa yang dikehendaki-Nya, dan Allah Maha Luas (pemberian

Nya) lagi Maha Mengetahui. (QS. Al-Maidah: 54)

Rasulullah SAW bersabda:

"Alloh berfirman, “Barang siapa memusuhi wali-Ku, maka Aku mengumumkan perang

terhadapnya. Tidaklah hamba-Ku mendekatkan diri kepada-Ku dengan sesuatu yang

lebih Aku cintai dari apa-apa yang Aku wajibkan kepadanya, dan hamba-Ku itu tetap

mendekatkan diri kepada-Ku dengan amalan-amalan sunnah hingga Aku

mencintainya. Bila Aku mencintainya, Aku akan menjadi pendengaran yang ia

gunakan untuk mendengar, menjadi penglihatannya yang ia gunakan untuk melihat,

menjadi tangannya yang ia gunakan untuk menggenggam, dan menjadi kakinya yang

ia gunakan untuk berjalan. Jika ia meminta pasti Aku beri, jika ia meminta

perlindungan, niscaya Aku lindungi.” (HR. Bukhari)

Muhammad al-Wasithy mengatakan, "Dahulu mereka memiliki isyarat, kemudian

lama-kelamaan menjadi gerakan-gerakan, dan sekarang tak ada sesuatu pun yang

tinggal selain kesedihan." Ini merupakan sebuah ungkapan hati dari seorang sufi yang

prihatin melihat kondisi manusia yang semakin hari semakin memburuk. Dahulu pada

masa sahabat, ketakwaan merupakan hiasan mereka, sehingga mendapatkan pujian

dari Allah dan Rasul-Nya. Kesalihan mereka mampu mendatangkan karomah

karomah yang tak dimiliki oleh sembarang orang. Inilah yang dimaksud dengan

"isyarat". Kemudian ketika zaman bergeser ke tabiin, spirit itu pun berkurang sedikit
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24.22

demi sedikit. Begitu juga ketika masa tabiuttabiin dan seterusnya hingga sekarang.

Nilai-nilai tasawuf yang dahulu merupakan substansi dinul Islam yang melekat dan

mendarahdaging dalam diri para salafus sholih, lama-kelamaan berubah menjadi

rutinitas dan ritualitas tanpa ruh. Itulah yang dimaksud dengan "gerakan-gerakan",

yaitu formalitas tanpa esensi. Tasawuf menjadi sebuah profesi yang digunakan untuk

mengeruk popularitas dan mencari keuntungan-keuntungan duniawi lainnya.

Namun kondisi itu juga akhirnya lenyap sama sekali sehingga tak tersisa sedikit pun.

Nilai-nilai Islam yang dahulu menjadi motor penggerak pada diri setiap muslim, kini

hanya menjadi cerita-cerita dan kisah-kisah yang tertulis di buku-buku. Sejarah telah

menjadi bukti bahwa umat ini telah mengalami degradasi kualitas.

An-Nury ditanya tentang Sufi, dan dia menjawab, "Sufi adalah manusia yang

menyimak pendengaran dan yang mengutamakan sebab-sebab." Maksudnya,

seorang sufi selalu menyimak nasihat-nasihat, baik dari Al-Quran, hadis, syair

maupun yang lainnya, kemudian mereka berkomitmen terhadap hal-hal yang dapat

menyampaikan mereka kepada keridhoan Allah. Hal-hal itulah yang dimaksud "sebab

sebab".

Abu Nashr as-Sarraj ath-Thausy berkata, "Aku bertanya kepada All al-Hushry

`Siapakah, menurutmu, Sufi itu?’ Dia menjawab, `Yang tidak dibawa bumi dan tidak

dinaungi langit.’ Dengan ucapannya, menurut saya, ini Al-Hushry merujuk kepada

nuansa keleburan."

Syaikh Al-Buthi berkata, "Penjelasan mengenai kalimatitu sangat panjang."

Demikianlah ringkasan pertemuan kali ini. Sampai jumpa pada pertemuan mendatang.

Damaskus, 30 July 2010

http://moslemz.multiply.com/journal/item/166

0472. Tashawuf Jawa : Sedulur Papat Limo Pancer ??

PERTANYAAN :

Dalam adat jawa dan madura ada istilah "tarenan se empak" bahkan dibuat acara

selamatan..bagaimanakah soal itu ?

JAWABAN :

Edy Humaidi
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Dalam istilah jawa ada istilah Sedulur papat limo Pancer, rupane = Marmati, Kakang

kawah, adi ari ari lan Rah...limone Pancer = puser/pusar. Apa semacam syukuran

kelahiran ? Menurut ilmu kejawen (jawa) sebelum manusia lahir ketika masih janin

bayi di temani 4 saudara dan mengikut ilmu kejawen juga qorin adalah salah satu

saudara kita, apa kah benar kenyataan nya, mari sama2 kita selidik sejarah dari ilmu

kejawen ini, namun jika terdapat kesilapan mohon di maafkan, maklum bukan ahlinya

he..he...

Dalam adat dan ajaran jawa dikenal istilah 'SEDULUR PAPAT KELIMA PANCER'.

PANCER adalah diri kita.. setiap manusia mempunyai empat saudara ketika masih

berupa janin. mereka menjaga pertumbuhan manusia didalam kandungan Ibu. Anak

pertama yaitu KETUBAN atau KAWAH, ketika Ibu melahirkan yang pertama keluar

adalah ketuban karena itu dianggap sebagai Saudara Tua. Setelah itu saudara

kandung yang lebih muda yaitu ARI-ARI, Tembuni atau pembungkus janin dalam

rahim. ARI-ARI memayungi tindakan sang janin dalam perut Ibu yang mengantarkan

sampai ke tujuan yaitu ikut keluar bersama sang bayi.

Berikutnya DARAH inipun saudara sang janin, tanpa adanya darah janin bukan saja

tak bisa tumbuh tapi juga akan mengalami keguguran. Saudara berikutnya yaitu

PUSAR ia sebagai sarana yang menghantarkan zat makanan dari sang ibu kepada

janin. Umumnya orang menganggap bahwa KETUBAN, ARI-ARI, DARAH dan TALI

PUSAR adalah wahana atau alat yang dibutuhkan untuk pertumbuhan janin dalam

perut. Begitu bayi dilahirkan semua itu akan dianggap tidak berfungsi lagi dan tak ada

sangkut pautnya dalam kehidupan... dan yang demikian ini merupakan pandangan

Materialistik padahal begitu besar maknanya dan pengertiannya bila dilihat dari sudut

Metafisik. Saudara kita itulah yang menjaga kita dalam kehidupan ini yang kembali ke

anasir bumi, air , udara dan api hanyalah ke empat jasadnya, namun dari segi

spiritualnya masih menyertai kehidupan kita.

Coba kita bandingkan dengan kenyataan Rosululloh SAW bahwa tatkala kita lahir ada

teman kita yg diistilahkan beliau sebagai Qorin Dan tatkala ditanya oleh para sahabat

Rosul "Fa anta ya Rosululloh..? ( apakah engkau juga lahir diikuti Qorin wahai -

Rosululloh..?" maka dijawab: "Na`am fa aslama bihi" (benar, tapi telah ku aslama kan/

ku islamkan dia) dan tidak menyeruku melainkan kepada kebaikan semata..

Menurut ilmu kejawean lagi, qorin jika tidak di aslama kan maka dia akan membawa

sifat maksiat karena jika suatu saat nanti seorang insan mau bertobat maka si qorin

tadi sudah keenakan dialam maksiat dan akan menggoda kita untuk balik lagi berbuat

maksiat. Sementara qorin yg sudah di-aslamakan maka jika kita tenggelam atau

terjerumus di jurang maksiat datanglah si qorin itu dengan sekuat kemampuannya

untuk ikut mengangkat dan menyadarkan kita kembali ke jalan Alloh.. qorin yg telah

aslama tak rela pancernya (diri kita) kemaksiatan. Itulah sebab lagi Rosul kemudian
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menyatakan : "... tapi telah Ku aslama kandia (qorin) dan dia(qorin) tidak "menyeruku"

melainkan hanyalah yg baik2 saja.."

Ayat Al Qur`an tentang Qorin : ”Wa qoola qoriinuhuu haazaa maa ladayya ‘atiid” (QS

QOOF[50]:23). Artinya:”Dan yang menyertai dia berkata: "Inilah (catatan amalnya)

yang tersedia pada sisiku.”

“Qoola qoriinuhuu Robbanaa maa ath-ghoituhuu wa laakin kaana fii dholaalim

ba’id” (Q.S. QOOF [50]: 27). Artinya:“Yang menyertai dia berkata (pula): "Ya Tuhan

kami, aku tidak menyesatkannya tetapi dialah yang berada dalam kesesatan yang

jauh".

Mengambil dari Kitab Kidungan Purwajati tulisannya dimulai dari lagu

Dhandanggula yang bunyinya sebagai berikut :

Ana kidung ing kadang Marmati Amung tuwuh ing kuwasanira Nganakaken saciptane

Kakang Kawah puniku Kang rumeksa ing awak mami Anekakake sedya Ing

kuwasanipun Adhi Ari-Ari ingkang Memayungi laku kuwasanireki Angenakken

pangarah Ponang Getih ing rahina wengi Ngrerewangi ulah kang kuwasa

Andadekaken karsane Puser kuwasanipun Nguyu-uyu sabawa mami Nuruti ing

panedha Kuwasanireku Jangkep kadang ingsun papat Kalimane wus dadi pancer

sawiji Tunggal sawujud ingwang.

Pada lagu diatas, disebutkan bahwa “Saudara Empat” itu adalah Marmati, Kawah, Ari

– ari (plasenta/ tembuni) dan Darah yang umumnya disebut Rahsa. Semua itu

berpusat di Pusar yaitu berpusat di Bayi.

Jelasnya mereka berpusat di setiap manusia. Mengapa disebut Marmati, kakang

Kawah, Adhi Ari – Ari, dan Rahsa? Marmati itu artinya Samar Mati (Takut Mati)!

Umumnya bila seorang ibu mengandung sehari – hari pikirannya khawatir karena

Samar Mati. Rasa khawatir tersebut hadir terlebih dahulu sebelum keluarnya Kawah

(air ketuban), Ari–ari, dan Rahsa. Oleh karena itu Rasa Samar Mati itu lalu dianggap

Sadulur Tuwa (Saudara Tua). Perempuan yang hamil saat melahirkan, yang keluar

terlebih dahulu adalah Air Kawah (Air Ketuban) sebelum lahir bayinya, dengan

demikian Kawah lantas dianggap Sadulur Tuwa yang biasa disebut Kakang (kakak)

Kawah. Bila kawah sudah lancar keluar, kemudian disusul dengan ahirnya si bayi,

setelah itu barulah keluar Ari–ari (placenta/ tembuni).

Karena Ari–ari keluar setelah bayi lahir, ia disebut sebagai Sedulur Enom (Saudara

Muda) dan disebut Adhi (adik) Ari-Ari. Setiap ada wanita yang melahirkan, tentu saja

juga mengeluarkan Rah (Getih=darah) yang cukup banyak. Keluarnya Rah (Rahsa) ini

juga pada waktu akhir, maka dari itu Rahsa itu juga dianggap Sedulur Enom. Puser
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(Tali pusat) itu umumnya gugur (Pupak) ketika bayi sudah berumur tujuh hari. Tali

pusat yang copot dari pusar juga dianggap saudara si bayi. Pusar ini dianggap

pusatnya Saudara Empat. Dari situlah muncul semboyan ‘Saudara Empat Lima Pusat’

Keempat nafsu yang digambarkan oleh ke empat hewan tersebut dapat diuraikan

sebagai berikut:

Amarah : Bila manusia hanya mengutamakan nafsu amarah saja, tentu akan selalu

merasa ingin menang sendiri dan selalu ribut/ bertengkar dan akhirnya akan

kehilangan kesabaran. Oleh karena itu, sabar adalah alat untuk mendekatkan diri

dengan Allah SWT.

Supiyah / Keindahan : Manusia itu umumnya senang dengan hal hal yang bersifat

keindahan misalnya wanita (asmara). Maka dari itu manusia yang terbenam dalam

nafsu asmara/berahi diibaratkan bisa membakar dunia.

Aluamah / Serakah : Manusia itu pada dasarnya memiliki rasa serakah dan aluamah.

Maka dari itu, apabila nafsu tersebut tidak dikendalikan manusia bisa merasa ingin

hidup makmur sampai tujuh turunan.

Mutmainah / Keutamaan : Walaupun nafsu ini merupakan keutamaan atau kebajikan,

namun bila melebihi batas, tentu saja tetap tidak baik. Contohnya: memberi uang

kepada orang yang kekurangan itu bagus, namun apabila memberikan semua

uangnya sehingga kita sendiri menjadi kekurangan, jelas itu bukan hal yang baik.

Maka dari itu, saudara empat harus diawasi dan diatur agar jangan sampai ngelantur.

Manusia diuji agar jangan sampai kalah dengan keempat saudaranya yang lain, yaitu

harus selalu menang atas mereka sehingga bisa mengatasinya. Kalau Manusia bisa

dikalahkan oleh saudara empat ini, berarti hancurlah dunianya. Sebagai Pusat,

manusia harus bisa menjadi pengawas dan menjadi patokan. Benar tidaknya silakan

anda yang menilai.

SEDULUR PAPAT LIMA PANCER DAN SISTEM KEMALAIKATAN

Setelah Islam masuk P.JAWA kepercayaan tentang saudara empat ini dipadukan

dengan 4 malaikat di dunia Islam yaitu Jibril, Mikail, Isrofil, Ijro’il. Dan oleh ajaran sufi

tertentu di sejajarkan denga ke’empat sifat nafsu yaitu: Nafsu Amarah, Lawwamah,

Sufiah dan Mutmainah.

Pertama Jibril atau dalam bahasa ibrani Gabriel artinya pahlawan tuhan fungsinya

adalah penyampai informasi, didalam islam dikenal sebagai penyampai wahyu pada

para nabi. Dalam konsep islam Jawa Jibril diposisikan pada kekuatan spiritual pada
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KETUBAN. Ada pandangan yang menyatakan setelah N.Muhammad wafat maka

otomatis Jibril menganggur karena beliaulah orang yang menerima wahyu terakhir.

Tapi tidak demikian dalam pandangan Jawa, setiap orang di sertai Jibrilnya.

Hakikatnya hanya ada satu Jibril di alam raya ini tapi pancaran cahayanya ada dalam

setiap diri. seperti Ruh tidah pernah dinyatakan dalam bentuk jamak didalam Al

Quran. Tetapi setiap diri mendapat tiupan ruh dari tuhan dan ruh tersebut menjadi si A,

si B, si C Dst.. satu tetapi terpantul pada setiap cermin sehingga seolah2 setiapm

cermin mengandung Ruh, dan manusia sebenarnya adalah cermin bagi sang diri.

setiap diri menerima limpahan cahayanya.

Diantara limpahan cahayanya adalah Jibril yang menuntun setiap orang. Jibril akan

menuntun manusia kejalan yang benar, yang telah membersihkan dirinya,

membersihkan cerminnya, membersihkan hatinya. Jibril lah yang menambah daya

agar teguh dan tebal keimanan seseorang. dalam khasanah jawa Jibril berdampingan

dengan Guru sejati, bersanding dengan diri Pribadi. Jibril tidak mampu mengantarka

diri Nabi ke Sidratul Muntaha dalam Mij’raj beliau juga diceritakan ketika Jibril

menampakan diri kehadapan rasul selalu ditemani malaikat mulia lainnya yaitu Mikail

isrofil Ijroil.

Jelas kiranya bahwa kahadiran ketuban ketika membungkus janin ternyata disertai

saudara2nya yang lain. Ditinjau dari keddudukannya yang keluar paling awal maka

disebut sebagai kakak atau kakang (saudara tua ) si bayi. begitu bayi lahir maka

selesailah sudah tugas ketuban secara fisik. tetapi exsistensi ketuban secara ruhaniah

ia tetap menjaga dan membimbing bayi tersebut sampai akhir hayat. secara extensi

Jibril diciptakan setelah malaikat Mikail. dan Tali Pusar ada lebih dulu dari pada

selaput yang membungkus janin di pintu rahim (cervix)

Ke Dua Malaikat Israfil. Menurut hadis malaikat Israfil diciptakan setelah penciptaan

Arsy ( Singgasana Tuhan) disebut sebagai malaikat penggenggam alam semesta, ia

meniup Terompet Pemusnahan Dan Pembangkitan. Ia digambarkan menengadah ke

atas untuk melihat jadwal kiamat yang ada di Lawh Al Mahfuzh.

Israfil di sepadankan dengan ari-ari, tembuni atau Placenta, Ari-Ari adalah yang

memayungi sang janin sampai ketempat tujuan dialah yang memberikan keamanan

menyalurkan makanan dan kenyamanan pada janin dengan ari-ari ini kehidupan

berlangsung dalam janin. Exsistensi Ari-ari ini disejajarkan dengan malaikat Israfil

Dalam kelahiran janin, Ari-ari diterima sebagai saudara muda (adik).

Meskipun jasadnya telah tak ada lagi ari-ari tetap memberikan perlindungan bagi

manusia setelah dilahirkan. Dari sisi keberadaanya malaikat Israfil dicipta terlebih

dahulu dari pada malaikat Mikail dan Jibril As. Israfil diyakini sebagai Pelita Hati Bagi
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manusia agar hatinya tetap terang, Itulah sebabnya sejahat-jahatnya manusia masih

ada secercah cahaya dalam hatinya tetap ada kebaikan yang dimilikinya meski hanya

sebesar debu…

Yang ketiga adalah Malaikat Mikail, Salah satu malaikat yang menjadi pembesar para

malaikat.. Tugas malaikat Mikail adalah Memelihara Kehidupan. Dalam hadis

diceritakan bahwa malaikat Mikail mengemban tugas memelihara pertumbuhan

pepohonan, kehidupan Hewan juga Manusia.. Dialah yang mengatur angin dan hujan

dan membagi rejeki pada seluruh mahluk.

Pada konsep sedulur papat yang sudah di sesuaikan dengan ajaran Islam, Tali Pusar

merupakan Lokus, tempat dudukan bagi malaikat Mikail dia merupakan tali

penghubung bagi kehidupan manusia.Zat zat makanan, Oksigen dan Zat yang perlu

dibuang dari tubuh janin agar tidak meracuni tubuh janin. Subhanallah.. Dia telah

mengatur kehidupan manusia dalam rahim melalui malaikat malaikatnya.

Mikail dipandang orang jawa sebagai saudara yang memberikan sandang, pangan

dan papan, Jika seseorang memohon perlindungan tuhan maka Mikail yang akan

menjalankan perintah Tuhan untuk melindunginya.

Ke Empat adalah Malaikat Ijroil. Malaikat Maut yang dipercaya sebagai yang

bertanggung jawab akan Kematian. Kehadirannya amat ditakuti Manusia.. Jika ajal

telah tiba maka ia akan Me wafatkan manusia sesuai waktunya.

Dalam konsep sedulur papat Malaikat maut ini ternyata saudara Manusia sendiri

bukan orang lain dan ia tidak akan menyalahi tugasnya bila seseorang belum sampai

ajalnya dia tak akan mewafatkannya.. Dia hadir untuk meringankan penderitaan

manusia, saudara sejati pasti melindungi bila yang bersangkutan selalu dijalan yang

benar. Bayangkan bila manusia tidak bisa mati tetapi hidupnya menderita..? apa tidak

tersiksa..? bayangkan bila ada orang yang mau mati aja sulitnya bukan main..

Nauzubillah..

Ijroil disebut sebagai kekuatan Tuhan yang berada didalam Darah, Dalam kehidupan

sehari hari Ijroil bertugas untuk menjaga hati yang suci, Jika hati terjaga kesuciannya

maka ketakutan akan hidup menderita dan kematian akan tak ada lagi.

Jika ajal telah sampai maka Ijroil mengorganisasi malaikat lainnya, mengorganisasi

saudara saudara lainnya untuk mengakhiri hidupnya. Permana yang memberikan

kekuatan pada sang Jiwa diangkat keluar tubuh, sehingga tubuh tak dapat lagi

dikendalikan oleh jiwa. Ruh penyambung hidup kita lepas.. tubuh menjadi lunglai lak

berdaya dan ini bentuk umum kematian bagi manusia.. loh kok gitu yaa..? Nah yang

tidak umum yaaa.. bila Sang Diri Sejati manusia mampu memimpin saudara
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saudaranya untuk melepaskan Jiwa manusia kealam Gaib. Orang demikian sudah

mempu menyongsong kematiannya dengan benar, dia memberitahukan pada sanak

dan saudaranya kapan kematiannya akan datang.

Semua saudara gaib ini sudah menjadi satu dengan tubuh kita, ketika dalam rahim

sendiri-sendiri wujudnya. tapi ketika sang Bayi sudah lahir hanya ada satu wujud.

Empat saudara kita tetap menyertai kita dalam wujud Ruh dan Tidak Kasat Mata.

Ada kutipan Ayat dalam Al-Quran yang perlu di simak.. ” In Kullu nafsin lamma alayha

hafizh” Artinya ‘Setiap diri niscaya ada penjaganya’ Atau “Wa huwa al-qahir fawq

iba’dih wa yusril alaykum hafazhah hatta idza ja’a ahadakum al-mawt tawaffathu

rusuluna wahum layufarrithun”>’ Dialah yang berkuasa atas semua hambanya. Dan

dia mengutus kepada kalian Penjaga-Penjaga untuk melindungimu. Jika seseorang

sudah waktunya mati, maka utusan-utusan kami itu mewafatkannya tanpa keliru”

Simbolisasi sedulur papat limo pancer dalam perwayangan

Semar sebagai pamomong keturunan Saptaarga tidak sendirian. Ia ditemani oleh tiga

anaknya, yaitu; Gareng, Petruk, Bagong. Ke empat abdi tersebut dinamakan

Panakawan. Dapat disaksikan, hampir pada setiap pegelaran wayang kulit purwa,

akan muncul seorang ksatria keturunan Saptaarga diikuti oleh Semar, Gareng, Petruk,

Bagong. Cerita apa pun yang dipagelarkan, ke lima tokoh ini menduduki posisi

penting. Kisah Mereka diawali mulai dari sebuah pertapaan Saptaarga atau pertapaan

lainnya. Setelah mendapat berbagai macam ilmu dan nasihat-nasihat dari Sang

Begawan, mereka turun gunung untuk mengamalkan ilmu yang telah diperoleh,

dengan melakukan tapa ngrame. (menolong tanpa pamrih).

Dikisahkan, perjalanan sang Ksatria dan ke empat abdinya memasuki hutan. Ini

menggambarkan bahwa sang ksatria mulai memasuki medan kehidupan yang belum

pernah dikenal, gelap, penuh semak belukar, banyak binatang buas, makhluk jahat

yang siap menghadangnya, bahkan jika lengah dapat mengacam jiwanya. Namun

pada akhirnya Ksatria, Semar, Gareng, Petruk, Bagong berhasil memetik

kemenangan dengan mengalahkan kawanan Raksasa, sehingga berhasil keluar hutan

dengan selamat. Di luar hutan, rintangan masih menghadang, bahaya senantiasa

mengancam. Berkat Semar dan anak-anaknya, sang Ksatria dapat menyingkirkan

segala penghalang dan berhasil menyelesaikan tugas hidupnya dengan selamat.

Mengapa peranan Semar dan anak-anaknya sangat menentukan keberhasilan suatu

kehidupan? Semar merupakan gambaran penyelenggaraan Illahi yang ikut berproses

dalam kehidupan manusia. Untuk lebih memperjelas peranan Semar, maka tokoh

Semar dilengkapi dengan tiga tokoh lainnya. Ke empat panakawan tersebut

merupakan simbol dari cipta, rasa, karsa dan karya. Semar mempunyai ciri menonjol
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24.23

yaitu kuncung putih. Kuncung putih di kepala sebagai simbol dari pikiran, gagasan

yang jernih atau cipta. Gareng mempunyai ciri yang menonjol yaitu bermata kero,

bertangan cekot dan berkaki pincang. Ke tiga cacat fisik tersebut menyimbolkan rasa.

Mata kero, adalah rasa kewaspadaan, tangan cekot adalah rasa ketelitian dan kaki

pincang adalah rasa kehati-hatian. Petruk adalah simbol dari kehendak, keinginan,

karsa yang digambarkan dalam kedua tangannya. Jika digerakkan, kedua tangan

tersebut bagaikan kedua orang yang bekerjasama dengan baik. Tangan depan

menunjuk, memilih apa yang dikehendaki, tangan belakang menggenggam erat-erat

apa yang telah dipilih. Sedangkan karya disimbolkan Bagong dengan dua tangan yang

kelima jarinya terbuka lebar, artinya selalu bersedia bekerja keras.

Cipta, rasa, karsa dan karya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

Cipta, rasa, karsa dan karya berada dalam satu wilayah yang bernama pribadi atau jati

diri manusia, disimbolkan tokoh Ksatria. Gambaran manusia ideal adalah merupakan

gambaran pribadi manusia yang utuh, dimana cipta, rasa, karsa dan karya dapat

menempati fungsinya masing-masing dengan harmonis, untuk kemudian berjalan

seiring menuju cita-cita yang luhur. Dengan demikian menjadi jelas bahwa antara

Ksatria dan panakawan mempunyai hubungan signifikan. Tokoh ksatria akan berhasil

dalam hidupnya dan mencapai cita-cita ideal jika didasari sebuah pikiran jernih (cipta),

hati tulus (rasa), kehendak, tekad bulat (karsa) dan mau bekerja keras (karya).

Simbolisasi ksatria dan empat abdinya, serupa dengan ‘ngelmu’ sedulur papat lima

pancer. Sedulur papat adalah panakawan, lima pancer adalah ksatriya. [ Sumber :

http://www.jagoannews.com/blog/2012/06/07/sedulur-papat-lima-pancer/]

0483. Aqidah dan Tasawuf

Saudaraku sebelumnya maaf kalau topic ini kurang sesuai dengan grup ini tapi saya

merasa perlu mendiskusikannya disini. Setelah membaca novel penuh kontroversi the

lost symbol saya mengambil dua kesan

Pertama

Benar sekali kita telah melupakan Kebenaran dan hakikat tentang ilmu pengetahuan

dan theology. Sebagai contoh dalam islam sunni para pendahulu dan leluhur kita bias

melakukan sesuatu yang luar biasa yaitu mereka para waliyullah danorang-orang yang

arif akan tetapi sekarang jika kita bertanya pada ulama’ dan intelektual muslim pasti

mereka bilang orang ini sesat terutama kelompok wahabi yang mengganggap kaum

sufi sebagai ajaran yang sesat, sungguh sangat ironis mengigatrosul pun secara tidak

langsung mengajarkan kepada para sahabat tertentu untuk beribadah secara hakikat

(bukan syaar’I saja) karena ibadah tanpa hakikat seperti jasad tak bernyawa

Kedua
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Tentang bahaya freemason, sekilas apa yang disampaikan novel dawn brown

terutama pada bab terakhir sangat membahayakan akidah islam karena mengaggap

pikiran mempunyai kekuatan seperti tuhan. Dalam hal ini saya menemukan artikel

menarik dari harun yahya di http://www.harunyahya.com/indo/buku/

globalfreemasonry_pendahuluan.htm

Bagaimanakah komentar saudara tentang ini ?

24.24 0490.TASAWUF : MUSIK DAN TARIAN SEBAGAI PEMBANTU

KEHIDUPAN KEAGAMAAN

Hati manusia diciptakan oleh Yang Maha Kuasa bagai sebuah batu api. Ia

mengandung api tersembunyi yang terpijar oleh musik dan harmoni serta menawarkan

kegairahan bagi orang lain, di samping dirinya. Harmoni-harmoni ini adalah gema

dunia keindahan yang lebih tinggi, yang kita sebut dunia ruh. Ia mengingatkan

manusia akan hubungannya dengan dunia tersebut, dan membangkitkan emosi yang

sedemikian dalam dan asing dalam dirinya, sehingga ia sendiri tak berdaya untuk

menerangkannya. Pengaruh musik dan tarian amat dalam, menyalakan cinta yang

telah tidur di dalam hati – cinta yang bersifat keduniaan dan inderawi, ataupun yang

bersifat ketuhanan dan ruhaniah.

Sesuai dengan itu, terjadi perdebatan di kalangan ahli teologi mengenai halal dan

haramnya musik dan tarian dalam kegiatan-kegiatan keagamaan. Suatu sekte,

Zhahariah, berpendapat bahwa Allah sama sekali tak dapat dibandingkan dengan

manusia, seraya menolak kemungkinan bahwa manusia bisa benar-benar merasakan

cinta kepada Allah. Mereka berkata bahwa manusia hanya bisa mencinta sesuatu

yang termasuk dalam spesiesnya. Jia ia “benar-benar” merasakan sesuatu yang ia

pikir sebagai cinta kepada Sang Khalik, kata mereka hal itu tak lebih daripada sekadar

proyeksi belaka, atau bayang-bayang yang diciptakan oleh khayalannya, atau suatu

pantulan cinta kepada sesama mahluk. Musik dan tarian, menurut mereka, hanya

berurusan dengan cinta kepada makhluk, dan karenanya haram dala mkegiatan

keagamaan. Jika kita tanya mereka, apakah arti “cinta kepada Allah” yang

diperintahkan oleh syariat, mereka menjawab bahwa hal itu berarti ketaatan dan

ibadah. Kesalahan ini akan kita sanggah pada bab yang akan membahas kecintaan

kepada Allah. Saat ini, baiklah kita puaskan diri kita dengan berkata bahwa musik dan

tari tidak memberikan sesuatu yang sebelumnya tidak ada di dalam hati, tapi hanyalah

membangunkan emosi yang tertidur. Oleh karena itu, menyimpan cinta kepada Allah

di dalam hati yangdiperintahkan oleh syariat itu sama sekali dibolehkan. Malah ikut

serta dala mkegiatan-kegiatan yang memperbesarnya patut dipuji. Di pihak lain, jika

hatinya penuh dengan nafsu inderawi, musik dan tarian hanya akan menambahnya;

karena itu, terlarang baginya. Sementara itu, jika mendengarkan musik hanyalah

sebagai hiburan belaka, maka hukumnya mubah. Karena, sekadar kenyataan bahwa
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musik itu menyenangkan tidak lantas membuatnya haram, sebagaimana

mendengarkan seekor burung berbunyi; atau melihat rumput hijau dan air mengalir

tidak diharamkan. Watak tak-berdosa dari musik dan tarian yang diperlakukan sekadar

sebagai hiburan, juga dibenarkan oleh hadis shahih yang kita terima dari Siti Aisyah

yang meriwayatkan:

Pada suatu hari raya, beberapa orang Habsyi menari di masjid. Nabi berkata

kepadaku, “Inginkah engkau melihatnya?” Aku jawab, “Ya”. Lantas aku diangkatnya

dengan tangannya sendiri yang dirahmati, dan aku menikmati pertunjukan itu

sedemikian lama, sehingga lebih dari sekali beilau berkata, “Belum cukupkah?”

Hadis lain dari Siti Aisyah adalah sebagai berikut:

Pada suatu hari raya, dua orang gadis datang ke rumahku dan mulai bernyanyi dan

menari. Nabi masuk dan berbaring di sofa sambil memalingkan mukanya. Tiba-tiba

Abu Bakar masuk dan, melihat gadis-gadis itu bermain, dia berseru: “Hah! Seruling

setan di rumah Nabi!” Nabi menoleh karenanya dan berkata: “Biarkan mereka, Abu

Bakar, hari ini adalah hari raya.”

Terlepas dari kasus-kasus yang melibatkan musik dan tarian yang membangunkan

nafsu-nafsu setan yang telah tidur di dalam hati, kita dapati adanya kasus-kasus yang

menunjukkan mereka sama sekali halah. Misalnya nyanyian orang-orang yang sedang

menjalankan ibadah haji yang merayakan keagungan Baitullah di Makkah, yang

dengan demikian mendorong orang lain untuk pergi haji; dan musik yang

membangkitkan semangat perang di dara para pendengarnya dan memberikan

mereka semangat untuk memerangi orang-orang kafir. Demikian pula, musik-musik

sendu yang membangkitkan kesedihan karena telah berbuat dosa dan kegagalan

dalam kehidupan keagamaan juga diperbolehkan: seperti misalnya musik Nabi Daud,

nyanyian penguburan yang menambah kesedihan karena kematian tidak

diperbolehkan, karena tertulis dalam al-Qur’an: “Jangan bersedih atas apa yang hilang

darimu.” Di pihak lain, musik-musik gembira di pesta-pesta, seperti perkawinan dan

khitanan atau kembali dari perjalanan, hukumnya halal.

Sekarang kita sampai pada penggunaan musik dan tarian yang sepenuhnya bersifat

keagamaan. Para sufi memanfaatkan musik untuk membangkitkan cinta yan glebih

besar kepada Allah dalam diri mereka, dean dengannya mereka seringkali

mendapatkan penglihatan dan kegairanan ruhani. Dalam keadaan ini hati mereka

menjadi sebersih perak yan gdibakar dalam tungku, dan mencapai suatu tingkat

kesucian yang tak akan pernah bisa dicapai oleh sekadar hidup prihatin, walau seberat

apapun. Para sufi itu kemudian menjadi sedemikian sadar akan hubungannya dengan

dunia ruhani, sehingga mereka kehilangan segenap perhatiannya akan dunia ini dan

kerapkali kehilangan kesadaran inderawinya.

Meskipun demikian, para calon sufi dilarang ikut ambil bagian dalam tarian mistik ini
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tanpa bantuan pir (syaikh atau guru ruhani)nya. Diriwayatkan bahwa Syaikh Abul

Qasim Jirjani, ketika salah seorang muridnya meminta izin untuk ambil bagian dalam

tarian semacam itu, berkata: “Jalani puasa yang ketat selama tiga hari, kemudian

suruh mereka memasak makanan-makanan yang menggiurkan. Jika kemudian

engkau masih lebih menyukai tarian itu, engkau boleh ikut.” Bagaimanapun juga,

seorang murid yang hatinya belum seluruhnya tersucikan dari nafsu-nafsu duniawi –

meskipun mungkin telah mendapat penglihatan sepintas akan jalur tasawwuf – mesti

dilarang oleh syaikhnya untuk ambil bagian dalam tarian-tarian semacam itu, karena

hal itu hanya akan lebih banyak mendatangkan mudharat daripada mashlahatnya.

Orang-orang yang menolak hakikat ekstase (kegairahan) dan pengalaman

pengalaman ruhani para sufi, sebenarnya hanya mengakui kesempitan pikiran dan

kedangkalan wawasan mereka saja. Meskipun demikian, mereka haruslah dimaafkan,

karena mempercayai hakikat suatu keadaan yang belum dialami secara pribadi adalah

sama sulitnya dengan memahami kenikmatan menatap rumput hijau dan air mengalir

bagi seorang buta, atau bagi seorang anak untuk mengerti kenikmatan melaksanakan

pemerintahan. Karenanya seorang bijak, meskipun ia sendiri mungkin tidak

mempunyai pengalaman tentang keadaan-keadaan tersebut, tak akan menyangkal

hakikatnya. Sebab, kesalahan apa lagi yang lebih besar daripada orang yang

menyangkal hakikat sesuatu hanya karena ia sendiri belum mengalaminya! Mengenai

orang-orang ini, tertulis dalam al-Qur’an: “Orang-orang yang tidak mendapatkan

petunjuk akan berkata, ‘Ini adalah kemunafikan yang nyata’.”

Sedang mengenai puisi erotis yang dibaca pada pertemuan-pertemuan para sufi –

yang banyak orang merasa keberatan terhadapnya–mesti kita ingat bahwa jika dalam

puisi seperti ini disebut-sebut tentang pemisahan dari atau persekutuan dengan yang

dicintai, maka para sufi – yang amat cinta pada Allah – menggunakan ungkapan

semacam itu untuk menjelaskan pemisahan dan persekutuan dengan Dia. Demikian

pula, “jalan-jalan buntuk yang gelap” dipakai untuk menjelaskan kegelapan kekafiran;

“kecerahan wajah” untuk cahaya keimanan; dan “mabuk” sebagai ekstase

(kegairanan) sang sufi. Ambil sebagai misal, bait dari sebuah puisi berikut ini:

Mungkin sudah kuaturanggur beribu takaran

Tapi, sampai ‘kau habis mereguknya tiada kegembiraan kaurasakan

Dengan itu penulisnya bermaksud untuk mengatakan bahwa kenikmatan agama yang

sejati taka akan bisa diraih lewat perintah resmi, tapi dengan rasa tertarik dan

keinginan. Seseorang boleh jadi telah banyak berbicara dan menulis tentang cinta,

keimanan, ketakwaan dan sebagainya, tapi sebelum ia sendiri memiliki sifat-sifat ini,

semuanya itu tak bermanfaat baginya. Jadi, orang-orang yang mencari-cari kesalahan

para sufi, karena sufi-sufi tersebut sangat terpengaruh – bahkan sampai mencapai

ekstase – oleh bait-bait seperti itu, hanyalah orang-orang dangkal dan tak toleran.
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Onta sekalipun kadang-kadang terpengaruh oleh lagu-lagu Arab yang dinyanyikan

penunggangnya sehingga ia akan berlari kencang, memikul beban berat, sampai

akhirnya tersungkur kelelahan.

Meskipun demikian, orang-orang yang mendengar syair pada sufi berada dalam

bahaya dikutuk, jika ia menerapkan syair-syair yang didengarnya itu untuk Allah.

Misalnya, ketika ia dengar syair seperti “Engkau berubah dari kecenderungan

semulamu”, ia tak boleh menerapkannya untuk Allah – yang tak boleh berubah –

melainkan untuk dirinya dan ragam suasana hatinya sendiri. Allah bagaikan mentari

yang selalu bersinar, tetapi bagi kita kadang-kadang cahaya-Nya terhalang oleh

beberapa obyek yang ada di antara kita dan Dia.

Diriwayatkan bahwa beberapa ahli mencapai tingkat ekstase sedemikian rupa

sehingga diri mereka hilang dalam Allah. Demikian halnya dengan Syaikh Abul-Hasan

Nuri yang ketika mendengar seuntai syair tertentu, terjatuh dalam keadaan ekstase

dan menerobos ke dalam ladang yangpenuh dengan batang-batang tebu yang baru

dipotong, berlari kian-kemari sampai kakinya berdarah penuh luka dan akhirnya mati

tak lama sesudah itu. Dalam kasus-kasus semacam itu, beberapa orang berpendapat

bahwa Tuhan telah benar-benar turun ke dalam manusia, tapi ini adalah kesalahan

yang sama besar dengan yang dilakukan oleh seseorang yang ketika pertama kali

melihat bayangannya di cermin, berpendapat bahwa ia telah tersatukan dengan

cermin itu, atau bahwa warna-warni merah-putih yang dipantulkan oleh cermin adalah

sifat-sifat bawaan cermin itu.

Keadaan-keadaan ekstase yang dialami para sufi beragam, sesuai dengan emosi

emosi yang dominan di dalamnya, yakni cinta, ketakutan, nafsu, tobat dan sebagainya.

Keadaan-keadaan ini, sebagaimana kita sebut di atas, dicapai seringkali tidak hanya

sebagai hasil mendengarkan ayat-ayat al-Qur’an, tetapi juga syair yang merangsang.

Sementara orang keberatan terhadap pembacaan syair, sebagaimana juga al-Qur’an,

pada kesempatan-kesempatan seperti itu. Tapi mesti diingat bahwa tidak seluruh ayat

al-Qur’an dimaksudkan untuk membangkitkan emosi – seperti misalnya, perintah

bahwa seorang laki-laki mesti mewariskan seperenam hartanya untuk ibunya dan

sebagainya untuk saudara perempuannya, atau bahwa seorang wanita yang ditinggal

mati suaminya mesti menunggu empat bulan sebelum boleh menikah lagi dengan

orang lain. Sangat sedikit orang dan hanya yang sangat peka sajalah yang bisa

tercebur ke dalam ekstase keagamaan oleh ayat-ayat seperti itu.

Alasan lain yang membenarkan penggunaan syair, juga ayat-ayat al-Qur’an, dalam

kesempatan-kesempatan seperti ini adalah bahwa orang-orang telah sedemikian

akrab dengan al-Qur’an, banyak di antaranya bahkan telah menghafalnya, sehingga

pengaruh pembacannya telah sedemikian ditumpulkan oleh perulangan yang berkali

kali. Seseorang tidak bisa selalu mengutip ayat-ayat al-Qur’an baru sebagaimana

yang bisa dilakukan dengan syair. Suatu kali ketika beberapa orang Arab Badul
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mendengarkan al-Qur’an untuk pertama kalinya dan menjadi sangat tergerak olehnya,

Abu Bakar berkata kepada mereka, “Kami dulu pernah seperti kamu, tetapi sekarang

hati kami telah mengeras,” berarti bahwa al-Qur’an telah kehilangan sebagian

pengaruhnya atas orang-orang yang akrab dengannya. Dengan alasan yang sama,

Khalifah Umar biasa memerintahkan para peziarah haji ke Makkah agar segera

meninggalkan tempat itu secepatnya. “Karena,” katanya, “saya khawatir, jika kalian

menjadi terlalu akrab dengan Kota Suci itu, ketakjuban kalian terhadapnya akan sirna

dari hati-hati kalian.”

Ada pula penggunaan nyanyian dan peralatan musik – sepreti seruling dan genderang

– secara tak berbobot dan sembrono, paling tidak di mata masyarakat awam.

Keagungan al-Qur’an tak pantas, meskipun sementara, dikaitkan dengan hal-hal

seperti ini. Diriwayatkan bahwa sekali waktu Nabi saw. memasuki rumah Rai’ah putri

Mu’adz. Beberapa orang gadis-penyanyi yang ada di sana secara tiba-tiba mulai

mengalunkan nyanyiannya untuk menghormati beliau. Beliau dengan segera meminta

mereka untuk berhenti, karena puji-pujian bagi Nabi adalah tema yang terlalu sakral

untuk diperlakukan demikian. Akan timbul pula bahaya jika ayat-ayat al-Qur’an

dipergunakan secara khusus, sehingga pendengar-pendengarnya akan

mengaitkannya dengan penafsiran mereka sendiri, dan hal ini terlarang. Di pihak lain,

tak ada bahaya yang mungkin timbul dalam menafsirkan baris-baris syair dengan

berbagai cara, karena memang makna yang diberikan seseorang atas suatu syair tak

harus sama dengan yang diberikan oleh penulisnya.

Bentuk lain dari tarian-tarian mistik ini adalah dengan melukai diri sendiri sembari

mengoyak-ngoyakkan pakaian. Jika hal ini adalah hasil dari suatu keadaan ekstase

murni, maka tak ada sesuatu yang bisa dikatakan untuk menentangnya. Tapi jika hal

ini dilakukan oleh orang-orang yang sok disebut “ahli”, maka hal ini adalah suatu

kemunafikan belaka. Dalam setiap hal, orang yang paling ahli adalah yang mampu

mengendalikan dirinya, hingga ia benar-benar berasa wajib untuk memberikan

penyaluran kepada perasaan-perasannya. Diriwayatkan bahwa seorang murid Syaikh

Juaid, ketika mendengar sebuah nyanyian pada suatu pertemuan para sufi, tak bisa

menahan diri sehingga mulai memekik dalam keadaan ekstase. Junaid berkata

kepadanya: “Jika kaulakukan hal itu sekali lagi, jangan tinggal bersamaku lagi.”

Setelah kejadian itu, sang anak muda berusaha untuk menahan dirinya. Tapi pada

akhirnya pada suatu hari emosinya sedemikian kuat terbangkitkan sehingga, setelah

sedemikan lama dan sedemikian kuat tertekan, ia melontarkan pekikan dan kemudian

mati.

Kesimpulannya, dalam menyelenggarakan pertemuan-pertemuan semacam itu,

perhatian mesti diberikan kepada tempat dan waktu, dan bahwa tidak ada pemirsa

dengan niat yang tak patut ikut hadir di dalamnya. Orang-orang yang ikut serta di

dalamnya mesti duduk berdiam diri, tidak saling melihat, menundukkan kepala –

sebagaimana dalam shalat – dan memusatkan pikiran mereka kepada Allah. Setiap
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orang mesti waspada terhadap segala sesuatu yang mungkin terilhamkan ke dalam

hatinya, dan tidak melakukan gerakan-gerakan apa pun yang bersumber dari

rangsangan sadar-diri belaka. Tetapi jika ada seseorang di antara mereka yang

bangkit dalam keadaan ekstase murni, maka segenap orang yang hadir mesti bangkit

pula bersamanya, dan jika ada sorban seseorang yang tanggal, maka orang lain pun

mesti meletakkan sorbannya.

Meskipun hal ini merupakan hal baru dalam Islam dan tidak diterima dari para

sahabat, mesti kita ingat bahwa tidak semua hal itu terlarang, melainkan hanya yang

secara langsung bertentangan dengan syariat. Misalnya, shalat Tarawih. Shalat ini

dilembagakan pertama kali oleh Khalifah Umar. Nabi saw. bersabda: “Hiduplah

dengan setiap orang sesuai dengan kebiasaan dan wataknya.” Oleh karena itu, kita

dibenarkan untuk mengerjakan hal-hal tertentu demi menyenangkan orang, jika sikap

tidak-berkompromi akan menyakitkan hati mereka. Memang benar bahwa para

sahabat tidak mempunyai kebiasaan untuk berdiri ketika Nabi saw. masuk, karena

mereka tidak menyukai praktek ini; tetapi di daerah-daerah yang mempunyai

kebiasaan seperti ini, dan tidak melakukannya akan bisa menimbulkan rasa tidak

senang, lebih baik berkompromi dengannya. Orang-orang Arab punya kebiasaan

sendiri, orang-orang Persia pun demikian, dan Allah tahu mana yang paling baik.

[dikutip dari Kimiya Sa'adah ].
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25.1

DZIKIR DAN DO'A

Bab ini berisi dokumen PISS-KTB yang bersangkut paut dengan do'a, dzikir dan

amaliyah keseharian lain.

0001. Ratib Al-Hadad

Oleh Mbah Jenggot

Ratib Al-Haddad ini diambil dari nama penyusunnya, Yakni Imam Abdullah bin Alawi

Al-Haddad, seorang pembaharu Islam (mujaddid) yang terkenal. Dari doa-doa dan

zikir-zikir karangan dan susunan beliau, Ratib Al-Haddad lah yang paling terkenal dan

masyhur. Ratib yang bergelar Al-Ratib Al-Syahir (Ratib Yang Termasyhur) disusun

berdasarkan inspirasi, pada malam Lailatul Qadar 27 Ramadhan 1071 Hijriyah

(bersamaan 26 Mei 1661).

Ratib ini disusun atas permintaan salah seorang murid beliau, ‘Amir dari keluarga Bani

Sa’d yang tinggal di sebuah kampung di Shibam, Hadhramaut. Tujuan ‘Amir membuat

permintaan tersebut untuk mengadakan suatu wirid dan zikir untuk amalan penduduk

kampungnya agar mereka dapat mempertahan dan menyelamatkan diri dari ajaran

sesat yang sedang melanda Hadhramaut ketika itu.

Pertama kalinya Ratib ini dibaca di kampung ‘Amir sendiri, yakni di kota Shibam

setelah mendapat izin dan ijazah daripada Al-Imam Abdullah Al-Haddad sendiri.

Selepas itu Ratib dibaca di Masjid Al-Imam Al-Haddad di Al-Hawi, Tarim dalam tahun

1072 Hijriah bersamaan tahun 1661 Masehi. Pada kebiasaannya ratib ini dibaca

berjamaah bersama doa dan nafalnya, setelah solat Isya’. Pada bulan Ramadhan

dibaca sebelum solat Isya’. Mengikut Imam Al-Haddad di kawasan-kawasan di mana

Ratib al-Haddad ini diamalkan, dengan izin Allah kawasan-kawasan tersebut selamat

dipertahankan dari pengaruh sesat tersebut.

Ketahuilah bahawa setiap ayat, doa, dan nama Allah yang disebutkan di dalam ratib ini

dipetik dari Al-Quran dan hadith Rasulullah S.A.W. Ini berdasarkan sarana Imam Al

Haddad sendiri. Beliau menyusun zikir-zikir yang pendek yang dibaca berulang kali,

dan dengan itu memudahkan pembacanya.

Keutamaan Rotib Hadad (1)

Cerita-cerita yang dikumpulkan mengenai kelebihan RatibAl-Haddad banyak tercatat

dalam buku Syarah Ratib Al-Haddad, antaranya: Telah berkata Habib Abu Bakar bin

Abdullah Al-Jufri yang bertempat tinggal di Seiwun (Hadhramaut): “Pada suatu masa

kami serombongan sedang menuju ke Makkah untuk menunaikan Haji, bahtera kami

terkandas tidak dapat meneruskan perjalanannya kerana tidak ada angin yang

menolaknya. Maka kami berlabuh di sebuah pantai, lalu kami isikan gerbah-gerbah

(tempat isi air terbuat dari kulit) kami dengan air, dan kami pun berangkat berjalan kaki
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siang dan malam, kerana kami bimbang akan ketinggalan Haji. Di suatu perhentian,

kami cuba meminum air dalam gerbah itu dan kami dapati airnya payau dan masin,

lalu kami buangkan air itu. Kami duduk tidak tahu apa yang mesti hendak dibuat. Maka

saya anjurkan rombongan kami itu untuk membaca Ratib Haddad ini, mudah

mudahan Allah akan memberikan kelapangan dari perkara yang kami hadapi itu.

Belum sempat kami habis membacanya, tiba-tiba kami lihat dari kejauhan sekumpulan

orang yang sedang menunggang unta menuju ke tempat kami, kami bergembira

sekali. Tetapi ketika mereka mendekati kami, kami dapati mereka itu perompak

perompak yang kerap merampas harta-benda orang yang lalu-lalang di situ. Namun

rupanya Allah Ta’ala telah melembutkan hati mereka bila mereka dapati kami

terkandas di situ, lalu mereka memberi kami minum dan mengajak kami menunggang

unta mereka untuk disampaikan kami ke tempat sekumpulan kaum Syarif* tanpa

diganggu kami sama sekali, dan dari situ kami pun berangkat lagi menuju ke Haji,

syukurlah atas bantuan Alloh SWT karena berkat membaca Ratib ini.

Cerita ini pula diberitakan oleh seorang yang mencintai keturunan Sayyid, katanya:

“Sekali peristiwa saya berangkat dari negeri Ahsa’i menuju ke Hufuf. Di perjalanan itu

saya terlihat kaum Badwi yang biasanya merampas hak orang yang melintasi

perjalanan itu. Saya pun berhenti dan duduk, di mana tempat itu pula saya gariskan

tanahnya mengelilingiku dan saya duduk di tengah-tengahnya membaca Ratib ini.

Dengan kuasa Alloh mereka telah berlalu di hadapanku seperti orang yang tidak

menampakku, sedang aku memandang mereka.” Begitu juga pernah berlaku

semacam itu kepada seorang alim yang mulia, namanya Hasan bin Harun ketika dia

keluar bersama-sama teman-temannya dari negerinya di sudut Oman menuju ke

Hadhramaut. Di perjalanan mereka dibajak oleh gerombolan perompak, maka dia

menyuruh orang-orang yang bersama-samanya membaca Ratib ini. Alhamdulillah,

gerombolan perompak itu tidak mengapa-apakan siapapun, malah mereka berlalu

dengan tidak mengganggu.

Apa yang diberitakan oleh seorang Arif Billah Abdul Wahid bin Subait Az-Zarafi,

katanya: Ada seorang penguasa yang ganas yang dikenal dengan nama Tahmas yang

juga dikenal dengan nama Nadir Syah. Tahmas ini adalah seorang penguasa ajam

yang telah menguasai banyak dari negeri-negeri di sekitarannya. Dia telah

menyediakan tentaranya untuk memerangi negeri Aughan. Sultan Aughan yang

bernama Sulaiman mengutus orang kepada Imam Habib Abdullah Haddad

memberitahunya, bahwa Tahmas sedang menyiapkan tentera untuk menyerangnya.

Maka Habib Abdullah Haddad mengirim Ratib ini dan menyuruh Sultan Sulaiman dan

rakyatnya membacanya. Sultan Sulaiman pun mengamalkan bacaan Ratib ini dan

memerintahkan tenteranya dan sekalian rakyatnya untuk membaca Ratibi ini dengan

bertitah: “Kita tidak akan dapat dikuasai Tahmas kerana kita ada benteng yang kuat,

iaitu Ratib Haddad ini.” Benarlah apa yang dikatakan Sultan Sulaiman itu, bahwa

negerinya terlepas dari penyerangan Tahmas dan terselamat dari angkara penguasa
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yang ganas itu dengan sebab berkat Ratib Haddad ini.

Saudara penulis Syarah Ratib Al-Haddad ini yang bernama Abdullah bin Ahmad juga

pernah mengalami peristiwa yang sama, yaitu ketika dia berangkat dari negeri Syiher

menuju ke bandar Syugrah dengan kapal, tiba-tiba angin macet tiada bertiup lagi, lalu

kapal itu pun terkandas tidak bergerak lagi. Agak lama kami menunggu namun tidak

berhasil juga. Maka saya mengajak rekan-rekan membaca Ratib ini , maka tidak

berapa lama datang angin membawa kapal kami ke tujuannya dengan selamat

dengan berkah membaca Ratib ini.

Suatu pengalaman lagi dari Sayyid Awadh Barakat Asy-Syathiri Ba’alawi ketika dia

belayar dengan kapal, lalu kapal itu telah tersesat jalan sehingga membawanya

terkandas di pinggir sebuah batu karang. Ketika itu angin juga macet tidak dapat

menggerakkan kapal itu keluar dari bahayanya. Kami sekalian merasa bimbang, lalu

kami membaca Ratib ini dengan niat Alloh akan menyelamatkan kami. Maka dengan

kuasa Alloh SWT datanglah angin dan menarik kami keluar dari tempat itu menuju ke

tempat tujuan kami. Maka kerana itu saya amalkan membaca Ratib ini. Pada suatu

malam saya tertidur sebelum membacanya, lalu saya bermimpi Habib Abdullah

Haddad datang mengingatkanku supaya membaca Ratib ini, dan saya pun tersadar

dari tidur dan terus membaca Ratib Haddad itu.

Di antaranya lagi apa yang diceritakan oleh Syeikh Allamah Sufi murid Ahmad Asy

Syajjar, iaitu Muhammad bin Rumi Al-Hijazi, dia berkata: “Saya bermimpi seolah-olah

saya berada di hadapan Habib Abdullah Haddad, penyusun Ratib ini. Tiba-tiba datang

seorang lelaki memohon sesuatu daripada Habib Abdullah Haddad, maka dia telah

memberiku semacam rantai dan sayapun memberikannya kepada orang itu. Pada hari

besoknya, datang kepadaku seorang lelaki dan meminta daripadaku ijazah (kebenaran

guru) untuk membaca Ratib Haddad ini, sebagaimana yang diijazahkan kepadaku oleh

guruku Ahmad Asy-Syajjar. Aku pun memberitahu orang itu tentang mimpiku

semalam, yakni ketika saya berada di majlis Habib Abdullah Haddad, lalu ada seorang

yang datang kepadanya. Kalau begitu, kataku, engkaulah orang itu.” Dari kebiasaan

Syeikh Al-Hijazi ini, dia selalu membaca Ratib Haddad ketika saat ketakutan baik di

siang hari mahupun malamnya, dan memang jika dapat dibaca pada kedua-dua masa

itulah yang paling utama, sebagaimana yang dipesan oleh penyusun Ratib ini sendiri.

Ada seorang dari kota Quds (Syam) sesudah dihayatinya sendiri tentang banyak

kelebihan membaca Ratib ini, dia lalu membuat suatu ruang di sudut rumahnya yang

dinamakan Tempat Baca Ratib, di mana dikumpulkan orang untuk mengamalkan

bacaan Ratib ini di situ pada waktu siang dan malam.

Di antaranya lagi, apa yang diberitakan oleh Sayyid Ali bin Hassan, penduduk Mirbath,

katanya: “Sekali peristiwa aku tertidur sebelum aku membaca Ratib, aku lalu bermimpi

datang kepadaku seorang Malaikat mengatakan kepadaku: “Setiap malam kami para

Malaikat berkhidmat buatmu begini dan begitu dari bermacam-macam kebaikan, tetapi

© 2013 www.piss-ktb.com



1389DZIKIR DAN DO'A

pada malam ini kami tidak membuat apa-apa pun karena engkau tidak membaca

Ratib. Aku terus terjaga dari tidur lalu membaca Ratib Haddad itu dengan serta-merta.

Setengah kaum Sayyid bercerita tentang pengalamannya: “Jika aku tertidur ketika aku

membaca Ratib sebelum aku menghabiskan bacaannya, aku bermimpi melihat

berbagai-bagai hal yang mengherankan, tetapi jika sudah menghabiskan bacaannya,

tidak bermimpi apa-apa pun.”

Di antara yang diberitakan lagi, bahawa seorang pecinta kaum Sayyid, Muhammad bin

Ibrahim bin Muhammad Mughairiban yang tinggal di negeri Shai’ar, dia bercerita: “Dari

adat kebiasaan Sidi Habib Zainul Abidin bin Ali bin Sidi Abdullah Haddad yang selalu

aku berkhidmat kepadanya tidak pernah sekalipun meninggalkan bacaan Ratib ini.

Tiba-tiba suatu malam kami tertidur pada awal waktu Isya', kami tidak membaca Ratib

dan tidak bersembahyang Isya', semua orang termasuk Sidi Habib Zainul Abidin. Kami

tidak sedarkan diri melainkan di waktu pagi, di mana kami dapati sebagian rumah

kami terbakar.

Kini tahulah kami bahwa semua itu berlaku karena tidak membaca Ratib ini. Sebab itu

kemudian kami tidak pernah meninggalkan bacaannya lagi, dan apabila sudah

membacanya kami merasa tenteram, tiada sesuatupun yang akan membahayakan

kami, dan kami tidak bimbang lagi terhadap rumah kami, meskipun ia terbuat dari

dedaunan korma, dan bila kami tidak membacanya, hati kami tidak tenteram dan

selalu kebimbangan.”

Berkata Habib Alwi bin Ahmad, penulis Syarah Ratib Al-Haddad: “Siapa yang

melarang orang membaca Ratib ini dan juga wirid-wirid para salihin, niscaya dia akan

ditimpa bencana yang berat daripada Allah Ta’ala, dan hal ini pernah berlaku dan

bukan omong-omong kosong.” Berkata Sidi Habib Muhammad bin Zain bin Semait

Ba’alawi di dalam kitabnya Ghayatul Qasd Wal Murad: Telah berkata Saiyidina Habib

Abdullah Haddad: “Siapa yang menentang atau membangkang orang yang membaca

Ratib kami ini dengan secara terang-terangan atau disembunyikan

pembangkangannya itu akan mendapat bencana seperti yang ditimpa ke atas orang

orang yang membelakangi zikir dan wirid atau yang lalai hati mereka dari berzikir

kepada Allah Ta’ala. Allah Ta’ala berfirman: “Dan barangsiapa yang berpaling dari

mengingatiKu, maka baginya akan ditakdirkan hidup yang sempit.” (Thaha: 124 )

Allah berfirman lagi: “Dan barangsiapa yang berpaling dari mengingati Tuhan

Pemurah, Kami balakan baginya syaitan yang diambilnya menjadi teman.”

( Az-Zukhruf: 36 ) Allah berfirman lagi: “Dan barangsiapa yang berpaling dari

mengingat Tuhannya, Kami akan menurukannya kepada siksa yang menyesakkan

nafas.” (Al-Jin: 17)

(1) Dipetik dari: Syarah Ratib Haddad: Analisa Dan Komentar-karangan Syed Ahmad

Semait, terbitan Pustaka Nasional Pte. Ltd.
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*&-J -U

2u-l le & 4 - -

Ratib Al Haddad Moga-moga Allah merahmatinya Rahimahu Allahu Ta’ala]

á-Juil - --3 Ale à J-e --. US323 u:u: Gu- 5, a- J :ul :Us)ul J3:

1. e-9 --9 A -

kgal uas 3: 44; 4: 443.0 e: uju r-9 ->} 3-4 - &4
3 | - si 4. | S: • 312 • *. kai •4 s 312 '. <i 3.J A |'. - 9 :2 o J

ji al 4 le '9 axJ 4 le R-3 U p *

J: . . " * 3 s- : ya s- J• - U) - w:

2. 3 & 2,8 us el,- 4 : S; - 3: S : - ; 8,4 × 4
S

-.' 4 3 - 2 si s - s 3i : - - o . 2 •f :- - 1 & 2 : 4 4 °. > 0 . :

su u: S! 4-e 3 : 03la: S3 - al° :3 : 0: . .l: : S! 34 ° : :U

o • - - - : - - 1. : 2 - &t> ... : 2 , , . 2 2. 4 3 s2 > 2

:aa' al 383 u:aã- 383: S3 Je,33 -3-J 4-5&-3.

3 - 3: 3: S 4: 4:53& 4u 3 j5 03:J34, J. J. Jji u: J; ) &

:ad eul: : u: uel u-Bus 4.39.

3

4. 5 urj & Giel; S u: -: sies -šu : 4-3 S!u-i & Jak &

& u:u Su u: S3 ut, u: & gaji - al-us gel ule J.: S3 u: Gua

62 . 2

&Asiasi eu,au U}} <iu-isu : de Cães.

*5 : : J: 2 : -: :44-14, uji 4 4 u: S 34-34 S|4|8.

3 A.

-

6. : Al; Ai S3.5

7.: A Se- 9-3 A ôu:. (X3)

8. :-} -;a -ji ujue -isu : ut, CX3)

9 - 4 J- : - J- :u (x3)
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3 4°i, : - 8 :*t, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13i, . . . .i si:
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ju : --s: sui - - -; ; & Jul 4 Juleu Ju - : J:
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:S3 jJ; gu : - ): -);-us : u: :J : :33 : 4 &
i
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ujJ; gul :: e): -);-3 : u: :J :33 : 4 Oise:
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& Sieu-ji --di seju; 9: : :49: 3-2 & 2ue:J.
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25.2

-

*J: u: :es : - J#9 gu-l u-l u: -iii, Gusi : ua:

32. u, ua- 9 u:: 4ue, uju: Arsih. Q&3)

Sumber: http://WWW.faceb00k.Com/noteSlalfoyr-mbah-jenggot/ratib

haddad|454686328099Akan

0058. Mengucap dan Menjawab Salam Non Muslim

PERTANYAAN :

Walet Cihuy

Bagai mana hukum nya memberi salam atau menjawab salam nya non muslim

(nasrani misalnya) dan menerima pemberian nya.!! mohon bagi2 ilmunya ?

JAWABAN :

Masaji Antoro

Salam yang terjadi antara orang muslim dan non muslim berdasarkan Hadits Nabi

Muhammad SAW berikut ini:

Memulai salam kepada Non Muslim

"J - av) •ls, " Aire Jl ras,-2u 3, ra: : ex-Ju 9ual S: 234 b;- S

A>:-2

“Janganlah kamu memulai salam kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani. Apabila

kamu bertemu mereka disuatu jalan, maka paksalah mereka kepada jalannya yang

paling sempit." (HR. Muslim)

Menjawab salam kepada Non Muslim

le 3: ":Jes bis: -u& Jai $le - s!" -- le 4 - Je,

“Bila ahli kitab memberi salam kepada kalian maka jawablah WA ALAIKUM" (HR.

Mutafaq ‘Alaih)

Imam al'allamah Abu Hasan al mawardi dalam kitab haawy alkabir nya merinci

maksud dari dua hadits di atas sebagai berikut:

Je - ale -A:9-lu ia si & Si: usi-i: 9gas :- : - 9s:
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12 si -1 at, 1-1. : . . . . ,i, -12 : . . . . . . . . . . . . . . . : A 2 12 - , ,i

* 4: S3 :9-J ul°3 : J: -J * 3: 3i : u:4- : 9u: 333 ia : & 33 -J "

X X. 2 í. .

Aju5: 5 AU :33 " .

&-lu ia -d 9s: - as ss -3& : ules uji les: : ,a: Si: sui &#;

-i 9ses usi:9- 96u : : ex-ju sa: Si: ; usi-i: 9&s &ju sel 3: :

-dés: : , : , : - ; a ul - : - 4 J: A - 3-4a,

Asis ru-d &- 3: 3: :

*4 -}-g: , : - - sia: - A& - -atas : :u :

:e: : Bi:: 3: : ex-Ju *i bia: S : Jé ji- {-s.

“Bila salam terjadi antara orang muslim dan Non Muslim maka ada dua macam :

1. Bila Non Muslim mendahului salam hukum menjawab salamnya juga wajib hanya

saja cara menjawab salamnya ada beberapa cara :

a. Dijawab dengan WA ALAIKA ASSALAAM dan jangan di tambah dengan kalimat

WA ROHMATULLAAH| WA BAROKAATUH

b. Cukup di jawab dengan kalimat WA ALAIK karena bisa saja tujuan Non muslim

memulai salam pada kita hanya berniat jelek (melecehkan, mengolok-olok atau

bahkan mendoakan kejelekan seperti bila mereka mengucapkan ASSAAMMU

'ALAIKUM maka jawablah 'ALAIKatau 'ALAIKA ASSAAM (Assaam = kematian)

2. Bila muslim yang mendahului salam pada Non Muslium, dalam hukum di

perbolehkannya ada dua pendapat:

a. Boleh memulai salam pada mereka karena salam adalah bentuk sopan santun dan

sunnah yang semestinya orang muslim lebih berhak ketimbang orang lain, hanya saja

cara memulai salamnya dengan kalimat "ASSALAAMU 'ALAIKA" dengan lafadz

mufrad (tunggal) jangan memakai lafadz jamak (ALAIKUM) seperti layaknya salam

pada sesame muslim supaya ada pembeda antara salam dengan sesama muslim dan

dengan Non muslim

b. Tidak boleh memulai slam pada non muslim hingga mereka memulai salam terlebih

dulu seperti dhahirnya hadits "Janganlah kalian memualai salam pada orang yahudi

namun bila mereka memulai salam jawablah WA ALAIKUM". [ Alhaawy alkaabir li

mawardy XIV/319].

Wallaahu Alamu bis Shawaab
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25.3 0069. Al-Wirdul Lathif Beserta Terjemahnya

يف
الْلَطِ الوِرْدُ

وَالْمَساَءِ الصَّباحِ أَذكَارِ
في

Wirdul-Latif

Zikir Pagi Dan Petang

الحداد
علوي

بن اهللا
عبد

القطب اإلمام

Susunan Al-Imam Al-Qutub Abdullah bin Alawi Al-Haddad

Wirdul-Latif

Wirdul-Latif adalah satu dari susunan wirid dan zikir oleh Al-Imam Al-Habib Abdullah

bin Alawi Al-Haddad. Selalunya ia dibaca berseorangan pada waktu pagi dan petang.

Seperti karangannya yang lain, Imam Haddad menguatkan wirid ini dengan ayat-ayat

Al-Quran dan hadith.

Dengan cara tulisannya yang senang difaham, pendek dan tepat, beliau menyusun

ayat-ayat Al-Quran dan Hadith untuk berzikir kebesaran dan kelebihan Allah.

Dinamakan Wirdul-Latif (wirid ringan) sebab senang dibaca dan senang dirasakan di

hati kita. Juga sebab ia tidak begitu panjang seperti wirid yang besarnya, iaitu Wirdul

Kabir.

Karangan dan bacaan Wirdul-Latif di sini ialah seperti yang dianjurkan oleh pengikut

pengikut, murid-murid dan muslimin di negeri Arab, Semenanjung Asia dan Africa, dari

keturunan Al-Haddad, Munsib-munsibnya di maqam Imam al Haddad di Al-Hawi,

Tarim - Hadhramaut di negara Yaman.

Imam Alawi bin Ahmad bin Hassan Al-Haddad, anak kepada cucu beliau telah

menyusunkan wirid ini dengan mengurangkan jumlah bacaan tasbih and tahmeed.

Perulangan tasbih dan tahmeed dikurangkan kepada tiga dan ditambah satu ayat

untuk gantinya. Baginda mengikut arahan Allah seperti di Surah 2 Al-Baqarah Ayat

286: “Allah tidak memberati seseorang melainkan apa yang terdaya olehnya.”

Diriwayatkan daripada Anas r.a. katanya: Rasulullah s.a.w telah masuk ke masjid dan

baginda mendapati ada seutas tali yang direntangkan di antara dua tiang, lalu baginda

bertanya: “Tali apakah ini?” Para Sahabat menjawab, “Tali itu digunakan oleh Zainab

untuk sembahyang, apabila dia merasa malas atau keletihan dia akan berpegang

pada tali tersebut.” Rasulullah s.a.w bersabda lagi, “Lepaskan ikatan tali tersebut,

seseorang dari kamu hendaklah bersembahyang dengan keupayaan yang ada pada

dirinya, apabila dia malas atau letih maka hendaklah dia berhenti.” Zainab adalah

© 2013 www.piss-ktb.com



1396 PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB

seorang yang kukuh imannya. Kemudian Rasulullah s.a.w. bertanya kepada Zainab

r.a. jikalau ia mahu belajar satu zikir yang berpahala serupa dengan membaca

bilangan zikir-zikir ini. Dan Baginda pun berkata, "tambahkan kalimah seberapa

banyak ciptaan Nya kepada setiap tasbih, taslim and tahmeed".

Sudah tentulah lebih baik kalau kita ada masa dan tenaga untuk membaca wirid ini

dengan sepenuhnya. Insya Allah Allah akan memberi kita taufiq dan hidayat dan

merahmati Al-Habib kita serta memimpin kita ke jalan yang benar.

- aui 3,9

1 - - 4 -

u98) 4-is: & : J: : 4 : 4-ali: 4-i: ; )

1. Dengan Nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah

(wahai Muhammad): “Dialah Allah Yang Maha Esa, Allah Yang menjadi tumpuan

segala permohonan; la tidak beranak, dan la pula tidak diperanakkan; Dan tidak ada

sesiapapun yang sebanding dengan-Nya. Surah Al-Ikhlas (3X)

Dari Imam Bukhari, diriwayatkan daripada Abu Sa'id al-khudri seseorang mendengar

bacaan surah al-Ikhlas berulang-ulang di masjid. Pada keesokan paginya dia datang

kepada Rasulullah s.a.w. dan sampaikan perkara itu kepadanya sebab dia menyangka

bacaan itu tidak cukup dan lengkap. Rasulullah s.a.w berkata, "Demi tangan yang

memegang nyawaku, surah itu seperti sepertiga al Quran!"

Dari Al-Muwatta' diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Saya sedang berjalan dengan

Rasulullah s.a.w, lalu baginda mendengar seseorang membaca surah al-Ikhlas.

Baginda berkata, "Wajiblah." Saya bertanya kepadanya, "Apa ya Rasulallah?" Baginda

menjawab, "Syurga" (Wajiblah Syurga bagi si pembaca itu).

2. - - 4 -

6 2 > 4. o 2 asi • a,:: > . . . . . . . . - . . . .1 : 1 : .1:i > . . . . si:

13 -u- : 3-23 - 4 J -wuū' - 3°3 -3; 3: 3-4 - 3°3 3l° v : 3, 34 - 33°i J:

UXj).4.2-)

2. Dengan Nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah

(wahai Muhammad), "Aku berlindung dengan Tuhan yang menciptakan cahaya subuh,

daripada kejahatan makhluk-makhluk yang la ciptakan; dan daripada kejahatan malam

apabila ia gelap gelita; dan daripada (ahli-ahli sihir) yang menghembus pada

simpulan-simpulan ikatan; dan daripada kejahatan orang yang dengki apabila ia

melakukan kedengkiannya". Surah Al-Falaq (3X)
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Diriwayatkan daripada Aisyah r.a katanya: Rasulullah s.a.w biasanya apabila ada

salah seorang anggota keluarga baginda yang sakit, baginda menyemburnya dengan

membaca bacaan-bacaan. Sementara itu, ketika baginda menderita sakit yang

menyebabkan baginda wafat, aku juga menyemburkan baginda dan mengusap

baginda dengan tangan baginda sendiri, kerana tangan baginda tentu lebih banyak

berkatnya daripada tanganku.

3 - - 4 -

- - - - 29 - : -- - - - - - 4-0 u: **j:

3. Dengan Nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah

(wahai Muhammad): “Aku berlindung dengan Tuhan sekalian manusia. Yang

Menguasai sekalian manusia, Tuhan yang berhak disembah oleh sekalian manusia,

Dari kejahatan pembisik penghasut yang timbul tenggelam, Yang melemparkan

bisikan dan hasutannya ke dalam hati manusia, dari kalangan jin dan manusia". Surah

An-Nas (3X)

Dari Tirmidhi diriwayatkan daripada Abu Sa'id al-Khudri Nabi Muhammad s.a.w selalu

meminta perlindungan daripada kejahatan jin dan perbuatan hasad manusia. Apabila

surah al-falaq dan an-nas turun, baginda ketepikan yang lain dan membaca ayat-ayat

ini sahaja.

4 %) 9: Si - u:: e-au e: 3 u: : -)

4. Ya Tuhanku, aku berlindung dengan-Mu dari bisikan-bisikan syaitan. Dan aku

berlindung pula dengan-Mu ya Tuhanku dari kedatangan mereka kepadaku. (3X)

Surah 23: Al-Mu'minun Ayat 97-98

5. 2: S uji: , :ui uji-si.

5. Maka apakah kamu mengira, bahwa sesungguhnya Kami menciptakan kamu

secara main-main saja, dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami?

Surah 23: Al-Mu'minun Ayat 115

6. Maka Maha Tinggi Allah, Raja Yang Sebenarnya - Tidak ada Tuhan Selain Dia -

Tuhan yang mempunyai 'Arsy yang Agong.

Surah 23: Al-Mu'minun Ayat 116
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7. S: :S &, &, & 4u-> u: * 4 Ju: S - 4 A & : 3 s.

7. Dan barangsiapa menyembah tuhan yang lain di samping Allah, padahal tidak ada

suatu dalil pun baginya tentang itu, maka sesungguhnya perhitungannya di sisi

Tuhannya. Sesungguhnya orang-orang yang kafir itu tidak beruntung.

Surah 23: Al-Mu'minun Ayat 117

8, G-9 : -ji - ia -3 °s.

8. Dan katakanlah: Ya Tuhanku berilah ampunan dan berilah rahmat, dan Engkau

adalah Pemberi rahmat yang paling baik.

Surah 23: Al-Mu'minun Ayat 118

9. 33-i : 93-si & 4 Ju-s.

9. Maka bertasbihlah kepada Allah di waktu kamu berada di petang hari dan waktu

kamu berada di Waktu Subuh.

Surah 30 Ar-Rum Ayat 17

10. S: : es :-- - 45.

10. Dan bagiNyalah segala puji di langit dan bumi, dan di waktu petang dan di waktu

kamu berada di Waktu dhuhur.

Surah 30 Ar-Rum Ayat 18

11.3: Jás és & 23) J: &J & -J :: -gal 3 : J ::

11. Dia mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari

yang hidup dan menghidupkan bumi sesudah matinya dan seperti itulah kamu

dikeluarkan dari kubur.

Surah 30 Ar-Rum Ayat 19

12 %) : 9u: 3 : - 4u :)

12. Aku berlindung dengan Allah Yang Maha Mendengar Lagi Maha Mengetahui dari

bisikan syaitan yang terkutuk. (3X)

Dari Abu Daud diriwayatkan daripada Abu Sa'id al-Khudri: "Apabila Rasulullah s.a.w.

sembahyang tahajjud selepas beliau bertakbir, baginda membaca: "Subhanallah,

Alhamdulillah, Allahuakbar dan Lailaha illallah, tiga kali kemudian beliau mengucap:

"Aku berlindung dengan Allah, Yang Maha Mendengar Lagi Maha Mengetahui dari

C 2013 www.piss-ktb.com



DZIKIR DAN DO'A| 1.399

bisikan syaitan yang terkutuk, dari bisikannya, godaannya dan ludahnya.

13. : -u : Ju-8 u: A : & 2. : J: le St: as uji ;

9:

13. Kalau sekiranya Kami menurunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung pasti

kamu akan melihatnya tunduk terpecah-pecah disebabkan takut kepada Allah. Dan

perumpamaan-perumpamaan itu Kami buat untuk manusia supaya mereka berfikir.

Surah 59. Al-Hashr Ayat 21

14 - -; ; isu-A: - ja : 9,4 × saji & :

14. Dialah Allah Yang Tiada Tuhan selain Dia, Yang Mengetahui yang ghaib dan yang

nyata. Dialah Yang Maha Pemurah Lagi Maha Penyayang.

Surah 59. Al-Hashr Ayat 22

15 - A se- : 3: : ?-si -ji - -ji uji : 8.4 % saji & :

15. Dialah Allah Yang Tiada Tuhan Selain Dia, Raja Yang Maha Suci; Yang Maha

Sejahtera, Yang Mengurniakan keamanan; Yang Maha Memelihara, Yang Maha

Perkasa, Yang Maha Kuasa, Yang Memeliki Segala Keagungan. Maha Suci Allah dari

apa yang mereka persekutukan.

Surah 59. Al-Hashr Ayat 23

16.: ; ; ; ; 2: el,- 4: ->i :u-9 4 : aji &,di 34 % *.

16. Dialah Allah Yang Menciptakan, Yang Mengadakan; Yang Membentuk Rupa, Yang

Mempunyai

sifat-sifat yang baik. Bertasbihlah kepada-Nya apa yang ada di langit dan di bumi; dan

Dia-lah Yang Maha Perkasa Lagi Maha Bijaksana. Surah 59: Al-Hashr Ayat 24

17. Kesejahteraan dilimpahkan atas Nuh di seluruh alam. Surah 37Al-Saffat Ayat 79

18. :->i : usul.

18. Sesungguhnya demikianlah Kami memberi balasan kepada orang-orang yang

berbuat baik. Surah 37Al-Saffat Ayat 80
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19. Geji usue & 4.

19. Sesungguhnya dia termasuk di antara hamba-hamba Kami yang beriman. Surah

37Al-Saffat Ayat 81

20. USG) 3i : , eudi 4 eul: :)

20. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan

makhlukNya. (3X)

Dari Abu Dawud dan Tirmidhi, Rasulullah s.a.w. bersabda: "Sesiapa yang membaca

doa ini tiga kali, tiada apa-apa malapetaka akan terjatuh atasnya."

21. CC) ial : 343 su-J S; 25% : - & 2. 5 s.d. 4 -)

21. Dengan nama Allah yang dengan nama-Nya tak satu pun, yang di bumi mahupun

di langit dapat memberi bencana dan la Maha Mendengar Lagi Maha Mengetahui.

(3X)

Dari Ibn Hibban, Nabi Muhammad s.a.w bersabda: “Hamba-hamba Allah yang

membaca doa ini pada waktu pagi dan petang, tiada kesakitan apa jua akan di

alaminya."

22 %) :wú &- use : - - - se - u - A:)

22. Ya Allah, sesungguhnya aku telah mendapatkan kurnia, kesehatan serta

perlindungan daripada-Mu di pagi hari ini, maka sempurnakan kurnia kesihatan serta

perlindungan-Mu padaku di dunia dan akhirat. (3X)

23 - -is, 4, 5 & - uji ul : u&s u: us-4: 44 - A:

w) u: 4: 4- : u u, S)

23. Ya Allah, di pagi hari ini aku mengambil-Mu sebagai saksi, begitu pun para

pemikul 'Arsy-Mu, para malaikat-Mu dan seluruh makhluk-Mu, bahawa Engkaulah

Tuhan, tiada Tuhan selain Engkau, Tunggal tiada sekutu, dan bahawa Muhammad

adalah hamba dan utusan-Mu. (4X) (Sila rujuk ke-31)

24. SG) sa; A&s: : - 3-jal - 4 As-ji)

24. Segala puji bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam, pujian yang memadai nikmat

nikmat-Nya dan mencukupi penambahanNya. (3X)

25 - -4: 4 suasis a: :u -S-l es als -ju e: : Au -i.
ke 3- 413 u6 euas 3 Jaj3 93;au 3 -3°uan; -u -jas; raan wu
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(USU)

25. Aku beriman kepada Allah Yang Maha Agung dan ingkar terhadap sembahan

selain Allah, kejahatan dan thoghut (segala yang disekutukan dengan Allah), dan aku

berpegang dengan tali yang kukuh yang tidak akan terputus. Dan Allah Maha

Mendengar Lagi Maha Mengetahui. (3X) Surah Al-Baqarah Ayat 256;

Dari Bukhari, diriwayatkan oleh Abdullah ibn Salam, yang menceritakan satu

peristiwanya kepada Rasulullah s.a.w. lalu baginda berkata, "Syurga itu Islam, dan

berpeganglah Pegangan Yang Teguh (unwat al-wuthqa) supaya kamu sentiasa

menjadi seorang Muslim sampai kamu mati."

26. U93) S3.93 u: --3 : 4 J.2 :-3 u: 89-9u 3 .64u -->3)

26. Aku ridha Allah sebagai Tuhan, Islam sebagai agama dan Muhammad s.a.w.

sebagai Nabi dan rasul. (3X)

Dari Abu Daud dan Tirmidzi. Nabi Muhammad s.a.w bersabda: "Sesiapa berdoa setiap

pagi dan petang dengan doa ini akan masuk ke Syurga." Surah 3: Ali-Imran Ayat 19:

Sesungguhnya ugama (yang benar dan diredai) di sisi Allah ialah Islam.

27 -) raa' jal -3 : : : ia : S J. S. Al 2-)

27. Cukuplah Allah sebagai pelindungku, tiada Tuhan melainkan Dia, kepada-Nya aku

bertawakal, dan Dialah Penguasa Arasy yang agung. (7X) Surah 9 al-Tawbah Ayat

129. Dari Tirmidhi, diriwayatkan daripada Abu Sa'id al-Khudri Rasulullah s.a.w.

bersabda, "Bagaimana saya hendak rehat sedangkan tiupan telah sedia di mulutnya,

membuka telinganya dan tunduk kepalanya, menunggu arahan untuk meniup? Ditanya

lagi, apa pula arahan baginda, "Cukuplah Allah sebagai pelindungku dan Dia lah

sebaik-baik penjaga."

28 -e) - - 41 - ve-J - :)

28. Ya Allah, limpahkanlah selawat dan salam-Mu ke atas penghulu kami Muhammad

serta keluarga dan sahabat-sahabatnya. (10X)

Dari Muslim, diriwayatkan daripada Abdullah bin Amr bin Al As: Rasullulah s.a.w.

bersabda: "Sesiapa meminta Allah berselawat kepadaku, Allah akan membalas

keatasnya dengan sepuluh kali selawat."

Surah 33, Al-Ahzab, Ayat 56: "Sesungguhnya Allah dan malaikat-Nya berselawat

(memberi segala penghormatan dan kebaikan) kepada Nabi (Muhammad s.a.w);

Wahai orang-orang yang beriman berselawatlah kamu kepadanya serta ucapkanlah

salam sejahtera dengan penghormatan yang sepenuhnya."
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6 3 s 2 , : , : • . . . . . . . . 2 ti: 1 %, a air,

29. :J $su: - Jl. 33-is :J $su: - Juai, 31 : Ui.
ssure & u: *sel3 :u ssure & Ji':

29. Ya Allah aku bermohon kepada-Mu untuk kebaikan yang tidak disangka, dan aku

berlindung dengan-Mu daripada bencana yang mengejut. (Sila rujuk Hadith Per 31)

30 --- aess Aase eul: : Ui : -is 4 S : -i:ui.

30. Ya Allah, Engkaulah Tuhanku, tiada Tuhan selain Engkau; Engkau ciptakan daku

dan aku ini adalah hamba-Mu dan aku akan menuruti titah dan amanat-Mu Sekuat

tenagaku.

Dari Bukhari, diriwayatkan oleh Shaddad ibn Aws, Rasulullah s.a.w. bersabda,

“Sebaik-baiknya cara memohon ampunan dari Allah ialah: "Ya Allah, Engkaulah

Tuhanku, tiada Tuhan selain Engkau; Engkau ciptakan daku dan aku ini adalah

hamba-Mu dan aku akan menuruti titah dan amanat-Mu sekuat tenagaku tanpa soal

Aku berlindung dengan-Mu dari hal-hal buruk yang Engkau ciptakan, dan aku

mengakui nikmat kurnia-Mu kepadaku, serta mengakui dosaku, maka ampunilah

daku, kerana tak ada yang mampu mengampuni dosa itu Selainkan Engkau."

Rasulullah s.a.w bersambung lagi... (Sila rujuk Hadith Per 31 dibawah)

: ... . . . . . . ... • : 1: , : f. 2 12 : 11 f - - - 2 . . . . . . :

31 -ji S1 -3iu : S : 2 :u :: gle u: ul : --e u , 3 u: 53°i.

31. Aku berlindung dengan-Mu dari hal-hal buruk yang Engkau ciptakan, dan aku

mengakui nikmat kurnia-Mu kepadaku, serta mengakui dosaku, maka ampunilah

daku, kerana tak ada yang mampu mengampuni dosa itu selainkan Engkau.

Dari Abu Dawud, diriwayatkan oleh Buraydah ibn Hasib Rasullulah s.a.w. bersabda:

Kalau sesipa katakan di waktu pagi dan petang,: "Ya Allah! Engkaulah Tuhanku, tiada

tuhan selain-Mu, Engkau Penciptaku, aku hamba-Mu, dan aku berpegang dengan tali

yang kokoh yang tidak akan putus; Aku berlindung dari perkara buruk yang aku telah

lakukan; aku mengakui nikmat-Mu serta dosaku, ampunilah aku sebab tiada yang

mampu mengampuni selainkan Engkau." dan jika dia mati pada hari atau malam itu,

dia akan masuk Syurga.

32. asli jal -, -is &is: ule -ji Sl 4 S : -ji -:ui.

32. Ya Allah, Engkaulah Tuhanku tiada tuhan selain Engkau, hanya kepada Engkau

aku berserah diri, dan Engkaulah Tuhan yang mempunyai Keagungan.

Dari Bukhari, diriwayatkan oleh Abdullah ibn Abbas, Rasullulah s.a.w. apabila dimasa

kesusahan berdoa dengan membaca: "Tiada yang berhak disembah melainkan Allah,

Maha Sejahtera, Maha Kuasa. Tiada yang berhak disembah selain Allah, Tuhan

senanjung Syurga dan dunia, Raja Yang Agung."
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33. : ga Au SI : S; J;-S; 3: - t: : us Su: su w.

33. Apa yang dikehendaki Allah pasti akan terjadi, dan apa yang tidak dikehendaki

tidak akan terjadi, Tiada daya dan tiada kekuatan tanpa pertolongan Allah Yang Maha

Tinggi lagi Maha Besar (Rujuk Keterangan di Per: 54)

34. Aku mengetahui bahwasanya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dan

sesungguhnya Allah tetap meliputi ilmu-Nya atas tiap-tiap sesuatu.

Surah 65. Al Talaq Ayat 12

35 - 9, e : - - - -i: : , : - ; u: ,:

35. Ya Allah, aku berlindung dengan-Mu dari kejahatan diriku sendiri, dan dari

kejahatan segala yang melata yang ubun-ubunnya berada dalam genggaman-Mu,

sesungguhnya Tuhanku selalu berada di atas jalan yang lurus.

2 2 . . . 2 2 . . . . . . . . . 2 3: 2 : 2 . 2

36. : ulie 3:3 -: u:: 4 : 4.

36. Ya Allah, Yang Hidup, Tuhan Yang Berdiri Sendiri, aku memohon pertolongan

dengan kasih sayang-Mu, dan aku memohon perlindungan daripada siksa-Mu.

37. . ; usi-9 - AS; -Jak. S; 4: : e-l

37. Berilah kepadaku kebaikan dalam semua permasaalahanku, janganlah Engkau

menyerahkan daku kepada diriku sendiri, dan jangan juga kepada salah seorang pun

daripada makhluk-Mu walau sekelip mata sekalipun.

38 ussal J-ji &i 3 u: ; J-sis : 2 ussel epis: 3 u: Ar:

Jur; ,: :u : 2.

38. Ya Allah, aku berlindung dengan-Mu daripada keluh kesah dan kesedihan, dan

aku berlindung dengan-Mu daripada kelemahan dan kemalasan, dan aku berlindung

dengan-Mu daripada bebanan hutang dan daripada paksaan manusia.

Dari Bukhari, diriwayatkan daripada Anas ibn Malik, apabila Rasulullah s.a.w., berhenti

untuk berehat, saya dengar baginda berdoa: "Ya Allah, aku berlindung dengan-Mu

daripada keluh kesah dan kesedihan, dan aku berlindung dengan-Mu daripada

kelemahan dan kemalasan, dan aku berlindung dengan-Mu daripada bebanan hutang

dan daripada paksaan manusia"
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39. Ya Allah, aku bermohon kepada-Mu kesejahteraan di dunia dan akhirat.

40 gus gsi sus: 2 : :u suwaii, sul: : uju : :u.

40. Ya Allah, aku bermohon kepada-Mu pengampunan dan kesejahteraan serta

perlindungan yang abadi dalam agamaku, duniaku, keluargaku, dan hartaku.

Dari Abu Dawud, diriwayatkan daripada Abdullah ibn Umar Rasulullah s.a.w. selalu

mengucapkan doa ini di waktu pagi dan petang: "Ya Allah, aku bermohon kepada-Mu

kesejahteraan di dunia dan akhirat. Ya Allah, aku bermohon kepada-Mu pengampunan

dan kesejahteraan serta perlindungan yang abadi dalam agamaku, duniaku,

keluargaku, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah segala ke'aibanku, dan amankanlah

ketakutanku. Ya Allah, peliharalah daku dari malapetaka yang datang dari depanku

dan dari belakangku, dan dari kananku dan dari kiriku, dan dari atasku, dan aku

berlindung dengan keagungan-Mu agarjangan ditipu dari bawahku (tanpa disedari).)

41. Gue}} 3:13 j03° j: :U.

41. Ya Allah, tutupilah segala ke'aibanku, dan amankanlah ketakutanku. (Sila rujuk

Hadith Per: 40)

42. & Jae Si usa : : es gu- 3° : 3: A & 3: : , : :

42. Ya Allah, peliharalah daku dari malapetaka yang datang dari depan dan

belakangku, dan dari kanan dan kiriku, dan dari atasku, dan aku berlindung dengan

keagungan-Mu agar jangan ditipu dari bawahku (tanpa disedari). (Sila rujuk Hadith

Per: 40)

43. - - - - - - - -- -- - - -i-u-
**

**
**

-
**

-
**

-
**

**
**

:-3 : -i; : -i; sekalai -i; : -1; Gil° - - U.

43. Ya Allah, Engkaulah yang menciptakan daku, memberikan petunjuk kepadaku,

memberi makanan padaku, memberikan minuman kepadaku, mematikan daku, dan

membangkitkan daku semula.

Dari Muslim, diriwayatkan oleh Migdad. Rasulullah s.a.w bersabda, "Allah, memberiku

makanan, memberiku minuman," setelah baginda dapati susunya telah di minum oleh

Seorang.

44. 1 es - Jl 4 : - - : : es ->; -ku'e - jeg -

3: 3 osus u- :-se: ugi

44. Kami berada pada pagi ini dengan fitrah beragama Islam, di atas kalimah ikhlas,
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dengan agama Nabi kami Muhammad s.a.w dan agama bapa kami Ibrahim a.s. yang

lurus dan berserah diri (kepada Allah), dan sekali-kali bukanlah dia dari golongan

orang-orang yang mempersekutukan Allah dengan yang lain.

"Hari ini Kami telah lengkapkan agamamu, dan penuhkan nikmat-Ku kepadamu, dan

meredhai untukmu Islam sebagai agamamu. Surah 5 al-Ma'idah Ayat 3

45.4-lis 4 uji -isu-is: uls &: us : us u:- usu-isu :ui13 aw 3-el: : -;- - 3 : - - 3 :- - 3 -

45. Ya Allah! sesungguhnya kami berada di waktu pagi bersama Engkau, demikian

pula di waktu petang, dan di kala hidup dan di kala mati, dan hanya kepada-Mu lah

tempat kebangkitan, kami berada di waktu pagi sedang kekuasaan tetap berada bagi

Allah Tuhan Seru Sekalian alam.

Dari AbuDawud, diriwayatkan oleh Abu Malik; Rasulullah s.a.w. bersabda: "Apabila

bangun pagi, bacalah: "Ya Allah, sesungguhnya kami berada di waktu pagi bersama

Tuhan seru sekalian alam. Ya Allah, kami memohon kepada-Mu kebaikan hari ini

keterbukaannya, kemudahannya, cahayanya, keberkatanmya dan petunjuknya; dan

perlindungan dari keaiban yang datang dengan nya dan sesudahnya." Pada petang

hari Serupa juga.

46 sia::: , as - asi as : uju : :u

46. Ya Allah, kami memohon kepada-Mu kebaikan hari ini, pembukaannya,

kemudahannya, cahayanya, berkatnya dan petunjuknya.

47. : u: : e: is : 3 u: s: : e : se: Ls : Ju-J. :ui.

47. Ya Allah aku memohon kepada-Mu kebaikan hari ini, dan kebaikan apa yang ada

di dalamnya, dan aku berlindung kepada-Mu daripada keburukan hari ini dan

keburukan apa yang terdapat didalamnya.

48. 1 : u's As-ji us u u, S 44-3 u: usia 9 - 3i: , e :ei :ui

Js.

48. Ya Allah, nikmat yang aku terima di pagi ini, atau yang di terima oleh salah

seorang dari hamba-Mu, maka sumbernya hanyalah Engkau semata, tiada sekutu

bagi-Mu, bagi-Mu lah pujian dan kepada-Mu kami bersyukur atas semuanya itu.

Dari Abu Dawud, diriwayatkan oleh Abu Malik; “Seorang bertanya Rasulullah s.a.w.:

‘Berilah kami suatu ayat yang boleh kami ulangi tiap pagi, petang dan apabila kami

bangun dari tidur. Baginda suruh kami berdoa: "Ya Allah! Yang Mencipta Syurga dan
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dunia, Yang Mengetahui semua yang zahir dan batin, Engkaulah Tuhan sekian

makhluk; para malaikat saksikan bahwa tiada tuhan selain-Mu, kami berlindung

dengan-Mu dari keburukan diri kami dan dari bisikan syaitan yang menyekutukan Mu."

49. U%) sussues: : -: 2, ia 34 - 4 Ju-)

49. Maha Suci Allah dan puji-pujian untukNya, sebanyak bilangan makhlukNya,

sebanyak bilangan keridhaanNya, sebanyak timbangan 'ArsyNya dan sebanyak tinta

untuk menulis kalimatNya. (3X)

Diriwayatkan daripada Juwairiyah Ummil Mukminin r.a., bawahasanya Nabi s.a.w

keluar dari rumahnya pada suatu pagi setelah habis sembahyang subuh sedang

Juwairiyah masih di tempat sembahyangnya (berzikir), apabila beliau kembali ke

rumah setelah menunaikan shalat Dhuha, beliau dapati Juwairiyah masih di tempat

Sembahyangnya lagi, lalu beliau bertanya: Apakah engkau masih lagi berkeadaan

seperti aku tinggalkanmu tadi? Maka berkata Nabi s.a.w.: Bila aku meninggalkanmu

tadi aku telah mengucapkan empat kalimah sebanyak 3 kali, jika ditimbang dengan

apa yang engkau ucapkan sejak awal hari tadi niscaya ia lebih daripada apa yang
j;

engkau ucapkan, iaitu wirid yang disambung dengan"sebanyak bilangan ......"

50, wx) sussues : : -: -, si saes-s: A Qu-)

50. Maha Suci Allah Yang Maha Agung dan puji-pujian untukNya, sebanyak bilangan

makhlukNya, sebanyak bilangan keridhaan-Nya, sebanyak timbangan 'Arsy-Nya dan

sebanyak bilangan kalimat-Nya. (3X)

51. Us : - Sae A Ju- 239 : 31 - Sae A Ju- su-J 31 sae 4 Su

U90) 3u : sae 4 Su-)

51. Maha suci Allah sebanyak bilangan ciptaan-Nya di langit, Maha suci Allah

sebanyak bilangan ciptaan-Nya di bumi, Maha suci Allah sebanyak bilangan ciptaan

Nya di antara keduanya dan Maha suci Allah sebanyak bilangan ciptaan-Nya. (3X)

Diriwayatkan daripada Sa'ad bin Abu Waqqash r.a. bahawasanya dia bersama

Rasulullah s.a.w. mendatangi seorang perempuan sedang pada kedua tangan

perempuan itu ada biji (kurma) atau kerikil dihitungnya dalam tasbihnya, maka

bersabda Rasulullah s.a.w.: Mahukah engkau aku memberitahumu sesuatu yang lebih

mudah atau lebih utama buatmu? Lalu beliau menyambung dengan membaca wirid

yang disambung seperti diatas ini

52. As-ji ujs : u sae & As-ji -3 ° 3l u sae & As-ji su-l 3l u sae & As-ji

U%) 3u : u sae 4)
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52. Segala puji bagi Allah sebanyak bilangan ciptaan-Nya di langit, segala puji bagi

Allah sebanyak bilangan ciptaan-Nya di bumi, segala puji bagi Allah sebanyak

bilangan ciptaan-Nya di antara keduanya dan segala puji bagi Allah sebanyak bilangan

ciptaan-Nya. (3X)

53. : u sae & Si J S : 29.3 : u sae A, S. J. S. suaji & 31 u sae & Si Jl SJ--. : : Je) J° : : - J° : :

U90) 3u : u sae A, S. J S us)

53. Tiada tuhan melainkan Allah, sebanyak bilangan ciptaan-Nya di langit, tiada tuhan

melainkan Allah, sebanyak bilangan ciptaan-Nya di bumi, tiada tuhan melainkan Allah,

sebanyak bilangan ciptaan-Nya di antara keduanya, dan tiada tuhan melainkan Allah,

sebanyak bilangan ciptaan-Nya. (3X)

54 : 4 us : u sae : A 239 : 31 u sae : 4 su-J 31 u sae : A

USG) 3u : u sae)

54. Allah Maha Besar, sebanyak bilangan ciptaan-Nya di langit, Allah Maha Besar,

sebanyak bilangan ciptaan-Nya di bumi, Allah Maha Besar, sebanyak bilangan

ciptaan-Nya di antara keduanya, dan Allah Maha Besar, sebanyak bilangan ciptaan

Nya. (3X)

Dari Al-Muwatta, diriwayatkan daripada Abu Hurairah r.a katanya: Rasulullah s.a.w

bersabda: Sesiapa yang membaca: "Tiada tuhan selain Allah, Yang Maha Esa, tiada

sekutu baginya, kepunyaan-Nya lah kerajaan, dan hanya bagi-Nya segala puji dan Dia

Maha kuasa atas segala sesuatu" dalam sehari sebanyak seratus kali, nescaya dia

mendapat pahala sebagaimana memerdekakan sepuluh orang hamba. Dia juga

diampunkan seratus kejahatan, dibuat untuknya benteng sebagai pelindung dari

syaitan pada hari tersebut hingga ke petang. Tidak diganjarkan kepada orang lain

lebih baik daripadanya kecuali orang tersebut melakukan amalan lebih banyak

daripadanya. Manakala mereka yang berkata: "Maha suci Allah dan segala puji hanya

bagi Allah", dalam sehari sebanyak seratus kali nescaya terhapuslah segala dosanya

sekalipun dosanya itu banyak seperti buih di lautan.

(i) Al-Habib Abibakar Sakaran didalam Hizbnya telah mengatakan bahawa

pengucapan, "Ya Allah, limpahkanlah kurnia dan kesejahteraan atas penghulu kami

Nabi Muhammad dan atas keluarga dan sahabat-sahabatnya sekalian" ialah sebagai

pintu menuju kepada Allah, dan kunci ke pintu itu ialah ucapan, "Tiada tuhan

melainkan Allah"; dan pertahanannya ialah ucapan, "Tiada kekuatan atau kuasa

melainkan dengan izin Allah Yang Maha Tinggi dan Maha Agung"

55. su- 3i u sae as - Au S : S; J;-S
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Je: : 31 - sae: gal 4u SI : S; J;-S

dus : u sae rasi 24 Aw S1 : S; Jy-S

wx) 3u : sae asli - Au SI : S; J;-S)

55. Tiada kekuatan atau kuasa melainkan dengan izin Allah Yang Maha Tinggi dan

Maha Agung, sebanyak bilangan ciptaan-Nya di langit, tiada kekuatan atau kuasa

melainkan dengan izin Allah Yang Maha Tinggi dan Maha Agung, sebanyak bilangan

ciptaan-Nya di bumi, tiada kekuatan atau kuasa melainkan dengan izin Allah Yang

Maha Tinggi dan Maha Agung, sebanyak bilangan ciptaan-Nya di antara keduanya,

dan tiada kekuatan atau kuasa melainkan dengan izin Allah Yang Maha Tinggi dan

Maha Agung, sebanyak bilangan ciptaan-Nya. (3X)

56 su- 3 asse - - 4 ge: A :- w-J - ran

J-: 3 : - - 4 Je: A - - - - -:

•u : - - - - 4 Je: A - - - - -:

3. : - - 4 ge: A :- w- - :u.

56. Ya Allah, limpahkanlah kurnia dan kesejahteraan atas penghulu kami Nabi

Muhammad yang Ummiy (buta huruf) dan atas keluarga dan sahabat-sahabatnya

sebanyak bilangan ciptaan-Nya di langit, Ya Allah, limpahkanlah kurnia dan

kesejahteraan atas penghulu kami Nabi Muhammad yang Ummiy dan atas keluarga

dan sahabat-sahabatnya sebanyak bilangan ciptaan-Nya di bumi, Ya Allah,

limpahkanlah kurnia dan kesejahteraan atas penghulu kami Nabi Muhammad yang

Ummiy dan atas keluarga dan sahabat-sahabatnya sebanyak bilangan ciptaan-Nya di

antara keduanya, Ya Allah, limpahkanlah kurnia dan kesejahteraan atas penghulu

kami Nabi Muhammad yang Ummiy dan atas keluarga dan sahabat-sahabatnya

sebanyak bilangan ciptaan-Nya.

57. U%) : Ji: j: sas :: j: le : 4-ji di uji : 4 u, S. 34-3 : S14 S)

57. Tiada tuhan selain Allah Yang Maha Esa, tiada sekutu bagi-Nya, kepunyaan-Nya

lah kerajaan, dan hanya bagi-Nya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala

sesuatu, sebanyak bilangan zarah yang dicipta-Nya seribu kali. (3X)

58.3u ssu sae :: J: le 3: 4-ji di uji 4 4 u: S 4-5 AS 4, S.

58. Tiada tuhan selain Allah Yang Maha Esa, tiada sekutu bagi-Nya, kepunyaan-Nya

lah Kerajaan, dan hanya bagi-Nya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala
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25.4

sesuatu yang telah diciptakan-Nya.

* 3>,'s & & J- su - :-9 -- sua ->>; sau; - Ja: 3.

*-- sua & J-S : -u 98 su-ji - G - & sue aux -4; ji- al-’ 4:

3, Je) - : 4 Su-G, ve) - 4 Su-)

3, Ju) : 4 : 4 S 4, 8, 4 u-ji, 4 Su-)

G, ve) :: J: 2 : - 4 uji 4 4 u, S: & S14 S (-2 &:)

* J-s$ ss & J- -

Catatan :

Jika dibaca pada waktu petang gantikanlah perkataan-perkataan yang di garis bawah

itu seperti berikut:

- - - 'Ja - J:

Di ayat 22, 23, 44 dan 45: "Pagi" digantikan dengan “Petang".

Aadi "-" : "Jas"

Di ayat 45"kebangkitan" digantikan dengan "kembali".

J: "-": "Jas"

Dan di dalam ayat 46 dan 47: "hari" digantikan dengan "malam".

-alau 2,3 :

Wallahu a’lam bisowab. Semoga bermanfaat

[Sayeed Achmad ]

0085. Menjawab Kiriman Salam

PERTANYAAN :

AghitsNy Robby

Assalamu'alaikum warohmatullahi wabarokatuh wamaghfirotuh waridhwanuh... Afwan,

teh Efy lysha ngomong ke kang Nur H...!"kang...kirim salam ya...ke Mbah Jenggot.....".
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Pertanyaan : "apa wajib Mbah jawab salamnya teh Efy ?...". (kalo ada dg ibarohnya

yaa...) afwan.

Zihad Hilmy

SEKLIAN NUMPANG PENGERTOSAN, APA JAWABAN SALAM HARUS AM DGN

KONTEKSIKON MKSUDNYA KLO MISALAQ D| SMS MS AJ| "ASSLMU ALAIKUM"

AQ G BLS SMS TP AQ JWBIN DI HATI GMN MAS ? MONGGO..

JAWABAN :

Masaji Antoro

Waalaikumsalam Wr Wb. Hukum menjawab salamnya wajib bila salah satu antara Ning

Efy lysha (orang yang mengirimkan salam) dan Kang Nur Hasyim S. Anam (utusan

penyampai salam) saat menyampaikan salam ke Mbah Jenggot (yang di beri salam)

menggunakan sighot (kalimat) salam.

*9-J : J: & : J9-, Ju: J9 le J - : Jé 4 : - Jl 3, & °9-JJ-9 Bl : :

c &-2 & 2, -5-2 & 2lue'N : - ) Aji J3 J-eu-s . >,' -r9J. Le P9-J 3i ule

* 2lue Sé ul° -- 43 : 094 J;-, Ju: J9 le J -- : J-,-l Jé 3l° J;-, "J-, J

>,'4 - S3

Bughyah alMustarsyidin I/540

eule ex-J J: QX J J;-, Ju: Jºe Je J - 4 Ju Ju - Jl &, & a9-J J-, 13l :

elle - 45J J;-, Ju: :e al QX Je 89-J Ju : 1453 >,' --> Se ule ex-J :

-5 - 31 v ->> J;-, si J--J &-2 & 2, -5-2 & 2lue'N : - ) Aji Aleu-3 °, -->

>,' - S3 & 2lue 9 u'e -- 43J J;-9 Ju: Q le J -- J-,-l 4 Jé Os-ls &

o-el: 9.013 ° Ali 45

Hasyiyah aljamaal X/195

Kalau Mas Zihad Hilmy membaca salam yang ada di SMS saya, maka wajib segera

menjawab salam saya dengan lafadz.

221-2 salju As:S

: 3! ):J Je laâlu a9-J >, Jl Aale --> -ju &): J a9- Aal : 453 ,sal Je --l: 2, 489

.al ol,3

"Jawaban salam ini juga wajib secepatnya saat datang pada seseorang sebuah tulisan
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salam dari orang yang jauh, wajib baginya menjawab salam dengan lafadz secepatnya

bila ia membacanya". [Al-adzkaar liannawaawy 221 ].

25.5 0121. Etika Bersholawat dan Shalawat diringi Alat Musik

PERTANYAAN :

Tommy Sumardi

ASSalamu'alaikum Wr Wb. Bismillahirrohmaanirrokhiim

u-- - - - - 24 el W : - osua & 4 9

Yg trhormat Asatidz PISS,

1. mohon dijelaskan tafsir ayat di atas yang sangat sering didengar.

2. apa yang dimaksud dg sholawat,apakah lagu2 religi (lagu Opick,Bimbo dll),

Qosidah moderen juga trmasuk sholawat.. slnjtnx bagaimana cara kita bersholawat

kepada Rasululloh saw, di luar sholat sesuai dg perintah Al Qur'an.. mohon

pencerahannya.. terimakasih

JAWABAN :

Masaji Antoro

WaalaikumSalam Wr Wb

{56)- des : - ; : : : , el-se: ; ) }

J-ue & Jés sew &J 9-es &J -e Jessu; 4 9- uw Jé s,- Jé.

1) u:e se-J Aile & J: :esla).

J : .va &, & 4 : .e.U.S. A.Ju-J Jl Ge - G -, - s}\, : 3 ols, 3:

:u- si Al wals, sl;- Jé u5-u° : , 4-2.

59-es &s-, -, 59-e 3G +al Jai , -!: : : Qui. : :-AM - 3 Jé:

yu-S :SSuJl.

suas J° J-S Jú 3, J: 2, Je J-S J° &:3 uj- s>}} 3 --> uj- :u- J' J' Jú •i

(2) As-) -i- J-3-3 3: :Ja: Ayu: AD-2 :Jú {G Je •si-:&: AU 3 } 3') s J:

* sa Aju JeS SuJ j -us 4: 2-° 4;- 3>ue> 4u- 4 ei :S sis & 23-ai Jl; e-a:
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&- ale- 59-alu li-J Jul Jai Jw , : 4.le la &Ji Qi e-A.J &J -ue

* Ji-l :'a' -Jul Jai 4.le su).

“Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikat-Nya bershalawat untuk Nabi. Hai orang

orang yang beriman, bersalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam

penghormatan kepadanya”. (QS. 33:56).

Imam Bukhori berkata : berkata Abu Aliyah : Sholawat Allah pada Nabi artinya Allah

memujinya dikalangan para malaikat, sedang sholawat malaikat pada Nabi artinya

'doa'.

Ibnu Abbas ra. Berkata "Allah dan para malaikat bersholawat artinya Allah dan para

malaikat memberi berkah, dua arti ini yang dicatat oleh Imam Bukhori dari keduanya.

(Shohih Bukhori VIII/532).

Abu Ja'far Arrozi meriwayatkan dari Rabi' dari anas dari 'aliyah juga seperti riwayat

Imam Bukhori begitu juga riwayat dari robii'.

Ali Binabi Tholhah meriwayatkan dari Ibnu Abas juga demikian (riwayat Abi hatim)

Abu Isa Attirmidzi berkata : Diriwayatkan dari Sufyan attsauri dan tidak hanya seorang

dari ahli ilmu menyatakan : Sholawat Allah pada Nabi artinya : kasih saying sedang

sholawat malaikat artinya memohonkan ampunan, kemudian Ibnu Abi hatim berkata :

bercerita padaku Amr Al-audzy dari Waki dari Amasy dari Amr bin marroh, berkata

A'masy dari Abi Riyaah

Jalakossola sesuatnyaes-s

“RahmatKu mendahului murkaKu".

MAKSUD dan TUJUAN AYAT |N| :

Allah ta'aala membertitakan kedudukan hambaNya, NabiNya (Muhammad) pada

hamba-hambanya akan kedudukannya digolongan tertinggi bahwa Allah memujinya

dikalangan para malaikat, dan para malaikat juga memujinya, kemudian allah

memerintahkan pada seluruh penduduk alam bawah (bumi) untuk bersholawat salam

pada nabi agar sholawat salam padanya tergabung dari langit dan bumi". [Tafsir Ibnu

Katsir VI/457].

b).2l le su la dul ule l's & De X.2l al Qual le sui & De OLal

& Assio X dels. S: GS- s alal alo-Al Gle UI Ja-o 4.2l Gle uxi). JS3 AA-J

(4): sau2 3 o x>ls &3 asli Jaxalls ul ->i. Gle Bl Sillas SS Guill Gl.2 all

4ulc alu9 Sl9 S-ilul-ol G3a.22l 4ulc9 S3ial.
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(4) DS]|480/1: ,ti>oll. Juj jili>J| 4:l-9 108/1:gul:Jl.

Semua Ulama sepakat bahwa hukum membaca sholawat pada nabi dalam sholat

wajib dan di luar sholat dengan mengacu ayat quran di atas hukumnya sunah,

menurut kalangan hanafiyah hokum membaca sholawat diluar sholat wajib seumur

sekali. Menurut Pendapat yang bisa dijadikan madzhab disunahkan mengulang-ulang

bacaan sholawat saat mengingat nabi meskipun masih dalam satu majlis.... I Al-Fiqh

Al-Islam wa Adillatuhu II/93]. •v• SHOLLUU'ALAN NABI MUHAMMAD ve

Untuk masalah tembang dan nyanyian setahu ana seperti ini :

BERSYAIR

Lirik lagu dalam hukum islam sebenarnya diperbolehkan seperti tersurat dalam hadits

abdullah bin Umar :

"P9S : 4>: 29S -54-- 29& J;- -Ji".

"Syair lagu laksana sebuah kalam, syair yg baik sama dg kalam yg baik syair yg jelek

sama dg kalam yg jelek"

Dalam hadits ini jelas bahwa syair lagu boleh asal memang mengandung hal yg baik

sprti wejangan, motivasi, atau hal-hal positif lainnya tapi bila mengandung kata-kata

jorok, kotor, kebohongan dll hukumnya sama dg ucapan yakni haram, dan begitu pula

lirik lagu bisa menjadi makruh bila berpotensi melalaikan dzikir pada Allah atau

berlebihan.

BERNYANY|

Legalitas hukum bernyanyi menjadi perbedaan pendapat dikalangan Ulama

diantaranya :

1. MUBAH

Didukung oleh Al-Ghozaly (dr Syafiiyyah), Abu Bakar Al-Kholal (dr Hanabilah),

Abdullah Bin Ja'far danAbdullah Bin Zubair (dr kalangan sahabt) dg bertendensi pada

sebuah hadits nabi yg diriwayatka Aisyah Ra.

: Ji-: : es-ew -- se. 9:9e, sae de : A - 4 J; gej-s.

** - A - jejau - : 4 - : - 9u: :e Ju, as:u : ; J-s:

u:u: Jie us w: Jus si-:

“Rasulullah SAW masuk ke rumahku sementara di sisiku ada dua budak perempuan

yg sedang berdendang dgn dendangan (perang) Bu'ats2. Beliau berbaring di atas

pembaringan dan membalikkan wajahnya. Saat itu masuklah Abu Bakr. la pun
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menghardikku dgn berkata ‘Apakah seruling setan dibiarkan di sisi Nabi SAW?’

Rasulullah SAW menghadap ke arah Abu Bakr seraya berkata ‘Biarkan keduanya’.

Ketika Rasulullah telah tertidur aku memberi isyarat kepada kedua agar menyudahi

dendangan dan keluar. Kedua pun keluar.” (HR Bukhari)

Bahkan menurut al-Ghozaly menyanyi bisa bernilai ibadah bila berguna sebagai

pengusir kepenatan, merangsang fitalitas fisik dan himmah (cita-cita) bergairah ibadah

dan kegiatan positif lainnya

2. MAKRUH

Didukung mayoritas Syafiiyah sebagian Hanabilah dan Malikiyyah karena menurut

mereka menyanyi sangat berpotensi dg nuansa basa-basi dan kesia-sian/allahwu

3. HARAM

Didukung Hanafiyyah sebagian hanabilah, Hasan albashry, Tsufyan As-saury,

Abdullah Bin Mas'ud dll dg tendensi firman Allah : "Dan di antara manusia (ada) orang

yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan (manusia)

dari jalan Allah tanpa pengetahuan dan menjadikan jalan Allah itu olok-olokan. Mereka

itu akan memperoleh azab yang menghinakan".(QS.31:6). Mereka menterjemahkan

kalimat"perkataan yang tidak berguna" dengan arti bernyanyi.

ALAT MUSIK

Ada banyak kreteria jenis peralatan yg digunakan untuk bermain musik mulai dari

musik yg di pukul, tiup, gesek dll yg bahasannya sangat panjang sekali, saya khawatir

temen-temen sekalian bosen untuk membacanya... Hehe. (Hasyiyah Al-Bujayromy

IV/374, Wuzarah al-auqaaf as-syu-uun al-islamiyyah IV/90).

===============

Mbah Jenggot

1. Bagaimana hukum bermain musik sholawat dengn diiringi alat musik yg

diharamkan?

2. Apakah masih ada pahalanya bersholawat dengan iringan alat musik yang jelas

jelas diharamkan ?

JAWABAN

1. Hukum solawat yang didendangkan dengan diiringi alat musik yang diharamkan

hilaf:

• Haram secara mutlak
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• Musiknya haram sholawatnya tetap sunnah

Referensi

1. 380 : J2 J-au-J s:J &é- Je J-J

( s: Qu,- US & wi 340 us: ul Juas: weig (4eu-l: Jī 9: ) Jl: : -& ( sus:

- - 9 S| >, si: , 's si (ous: u: ) 45 &-Ju : Jsi :u u: ua &-Su

su: •-4} -,-S -5J: J- J. Usu- - -e u sua & -J: a;- Sl; u,- ,a si :

sé eual Je ssa -lai : 4 -a & sual Aja Ju 3: u: 9 -, -e -- su

u,- 3: US & wi J; ) J : A * 3ia 34 ° - 4 -a: : -ae & Ara-J e : Aeu )

4ues -- JS1: Ale a V. Jes es,& sual Ji -- Ale - sul: :ual le - V Las

Al Aal,SJ le sual suis a: US -,- :; Jú u5 -uju -,- JV suau 9,: :es.

2.279 : 2 Juli j-J -J asle su

&-} JW : Jeyes &-J Je, Je); - a;- 4 J* lé a;- Ju- 4 Jé - Jl°

& 3-4 als & a-l 9: & Je, es *l, - - Je, es - - -a, Je, es

: : 4 al J- S 5, 9: Jl. J: 2,w : -) Jū &-J: -) a :-J 96

si- Jai A- 9: Jl. JS gu 2,4 - Jé 9 A ->,' -ah aux eu- -

4-u, J-el e : ul 'e Le us es- : 4× 94 & J-es us''; , ; sas :

-SS ;u- -adu -,-al: aul J-al°3 J->J * Je &B ->Jé.

"al-M --> al-M: J9-J 3- 5!"

2. Hilaf :

- Menurut Qoul Ashoh tidak dapat pahala

- Menurut Muqobilul Ashoh dapat pahala

380 :Je --J j-J :-J Je J-J

(Jes es,& sual Ji -- Ale - sus ou le - V Las ( Ju,- 34 JS & wi 4:

sus a: US -,- :; Jé us'J-uju 4 - JV suau 9,: : 4ues -- USB Ale a v.

-al Ast,SJ Je sual.

2. 31 :Je J9-23) &u:
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(-u. J: -a’ 4: , ele 4 si ele ( -u. S) - J: le glee st (4) -% G

-aa: Qu,- : - ; ) •u,- : - - - -aa & -3, &B 59-a) & e-le.

Hakam Ahmed EIChudrie

Cuma mau nambahin tabir:

1997 :u. i2 ula:.J

4-Ji: JUJusu.J

“u: , ; ; -*Ju -, al :U -ul-Ja. st, - J S- Jl:

9 - 9: 9& 9s- : J-si Jw 4 --, -se: A - 9 k: Jali

J9- - - -a-J'Ja 4u-Ji: - Ju Jx, as Jx,a: J;-a°, -! u: - - - - : JU:

laâl -uri Aji -1, 433 : -3 : 4-95 - Jl J9-23 Ju: Jua La Qi :-a) --.. : --U “N ai

* 4 - 4,- - 4 -us Sl°9-9 es 4> Jur dua - - Jé di sas :u :

J;-aé, bau y: A - 9-> - Jeji ul s, u-J --ei ju-l J3° 4-1543 Jaé, ul: -->

wis - - - - 4 - - -- 9s w! J- 2ue uš : : es-les "s

-S J- S, w: -- >a-l ras- 9 4: Qual-U : é; , , al re-ss, le

- - - - ul -ua releu - S3 -- - - -S : 4u :

310 - 10 : Aji ssus"J--s-u s,SJ 9:J su-" - xi - -->:

Pertanyaan :

Bagaimana hukumnya kejadian yang kita lihat disebagian perkumpulan dzikir yang

disertai dengan alunan terbang, seruling dan selainnya ?

Jawaban :

Al Qurthubi telah menuqil dari Abu Bakar al Thurthusyi rha, beliau pernah ditanya

mengenai kaum yang berkumpul dalam suatu tempat yang disitu mereka membaca

sebagian ayat Qur'an kemudian mereka melantunkan syair lalu mereka menari dan

memukul terbang. Apakah menghadiri perkumpulan mereka itu dihalalkan atau tidak?

Beliau menjawab, “Menurut mazhab shufi bahwa perbuatan itu adalah suatu

keb00ohan dan kesesatan.......dSt." namun, aku berkata, “Aku telah melihat kalau

beliau pernah menjawab permasalahan itu dengan perkataan selain itu. Yaitu beliau

pernah berkata, “Menurut mazhab shufi bahwa perbuatan itu adalah suatu kebodohan

dan kesesatan.
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Tidaklah dalam Islam melainkan kitabullah dan sunnah Rasulullah saw. Adapun

menari dan berkasih-kasihan, maka orang yang memulainya adalah teman-teman

Samiri disaat dia telah berhasil membuat patung anak sapi bisa bersuara. Mereka

berdiri, menari disekeliling anak sapi itu dan berkasih-kasihan, dan itu adalah

perbuatan agama orang-orang kafir dan para penyembah anak sapi. Sedangkan majlis

Nabi saw bersama para sahabat adalah seakan-akan diatas kepala mereka terdapat

burung, karena ketenangan dan keantengan mereka. Sebaiknya, bagi para penguasa

dan para wakilnya untuk melarang mereka dari mendatangi masjid-masjid dan lainnya,

dan tidaklah halal bagi seorangpun yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk

menghadirinya dan tidak juga membantu kebatilan mereka.Demikian itu adalah

mazhab Malik, syafi', Abu Hanifah, Ahmad dan dan para imam lainnya. "Hayatul

Hayawanan al Kubra lil Damiri - al Ajal (anak sapi jantan) Fatawiy Al-Azhar juz 10

hal. 310.”

http://www.facebook.com/groups/piSS.ktb|424746950881452/

25.6 0128. Membaca Do'a Sebelum Aamiinnya Al-Fatihah

PERTANYAAN :

Bob Hasan

Mbah jin nanya... apa hukumnya setelah membaca fatihah ditambahi kalimat robbi firli

waliwali dayah walil mukminina ......?

JAWABAN :

Mbah Jenggot ll

MENAMBAH BACAAN DO'A SEBELUM AM|EN

Membaca do'a robbi firli diantara akhir Fatihah dan amien hukumnya sunah tapi Tidak

disunahkan bagi makmum saat imam selesai dari fatihah, bagi makmum hanya sunah

membaca amien saja. Referensi :

? : , : 73 : - ºra-J ssleu -U :-,-J :

(2 : - J; -ui 3 eul ă, ae extj & -e S - 3: 2u :94 CAA Jé (isu

* 3: -ui - 3:: , : sui & -sia : : , J: ass &a & -e u:

Je-u: * 3 : ul 92 J- 4 J;-3 - Ju - : J: 3 : : --yi as

.a) J: 32 3° 3i: 3Sual | J: J- USG 3:"3: -4: 3:4: s-loo: 3-Sü 3:"

AghitsNy Robby
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25.7

Pada kitab |'ANAH JUZ1 : 148

J-e di e-J - ra: ) * : -, al.) : all & - 4 si (J : -) s:- :AJ33

J se - " (Jual $5) -se Ju - - 4.

ol.uai r.a.: •J.J--J &-J: s-U3): :elJ5 Je >} 3) Aji Ja: :U. & Jú3.

J 43 J.J. Js' sa. s.dl: : &au-J; 9ud & Js : “ a: 9ul : - J: siu Ja al:

3-l,: ." (Jual S3)" jel, -ie Jé si" (ejual Ss)" :-âe Jé uji -->Jl.

KESIMPULAN dari 2 KITAB DI ATAS : Yang Sunah mengucapkan "robbighfirli

waliwaalidayya walilmuslimiin" adalah mereka yang mengucapkan

"waladdloolliin" (baik ma'mum ataupun imam).

0150. Adab Berdoa

PERTANYAAN :

Tommy Sumardi

ASSalamu'alaikum Wr Wb

1. Bagaimanakah adab berdo'a sesuai dg tuntunan Rasululloh saw ?

2. Apakah berdo'a sendiri dengan berdo'a bersama, bacaanya wajib beda ?? semisal

"allohummaghfirly"...kalau jamak"Allohummaghfirlana"...nyuwun pencerahannya.

JAWABAN :

Agus Prayitno

Maaf, setahu saya, ni artinya saya dan na artinya kami, makanya kalo doa bareng

harus hati, dprhtikan ustadznya doanya gimana, misal allohummaghfirlanaa kita amin,

tapi klo allohummaghfirii jangan diamini, itu ustadz doa wat sendiri kita disuruh

mngamini, terus kita dapat apa? makanya lebih baik doa sendiri yang tahu

maksudnya, sesuai hajatnya. mohon koreksi.

Zaine Elarifine Yahya

Saran seseorang itu mengenai bila memimpin doa dengan menggunakan kata ganti

"kami" < Contoh hdinaa...> itu benar adanya.. namun bila ada pemimpin doa yang

menggunakan kata ganti "aku" < Contoh hdini...> sebenarnya hanya tinggal diniatkan

saja kita turut berdoanya atau kita baca kalmat yg sama dalam hati bila menjadi

makmum atau penjawab doanya. Saran dari Sandra Al G, buka http://
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WWW.alifsufi,COm/artikelſtazkiahſadab-berdoa.html .
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Imam Abu hamid al-Ghozali berkata dalam Kitab Ihyaa

Adab berdoa ada sepuluh ringkasannya kurang lebihnya begini:

• Hendaklah kita mengamati dan memilih waktu-waktu yang baik dan mulia untuk

berdoa. Dengan berdasarkan hadits Rasulullah Imam al-Ghazali dalam Ihya'nya

mencontohkan bahwa waktu-waktu yang baik itu adalah seperti hari Arafah, bulan

Ramadhan hari Jum'at, dan diwaktu Sahur.

• Hendaklah kita mempergunakan kesempatan berdoa pada keadaan-keadaan yang

mulia. Dengan berdasarkan hadits Rasulullah pula Imam al-Ghazali mencontohkan

dalam kitabnya tersebut bahwa keadaan yang baik adalah seperti ketika berada dalam

barisan (shaf) peperangan (jihad fisabilillah), ketika turunnya hujan, antara azan dan

iqamat, ketika hari kala kita sedang berpuasa dan ketika berada pada sujud

sembahyang.

• Hendaklah kita berdoa dengan menghadap qiblat (Ka'bah), baik berdoa setelah

shalat atau pada waktu-waktu lainnya, begitu yang dilakukan Rasulullah kala Beliau

berdoa. Adapun jika berdoa setelah shalat fardhu maka menurut Syeikh Zainuddin bin

Abdul Aziz al-Malibariy dalam kitabnya Fat-hul Mu'in, bahwa menghadap qiblat hanya

disunatkan bagi selain imam. Adapun bagi imam maka sebaiknya ia berdiri pada

tempat ia sembahyang dan menghadap jama'ah jika dari para jama'ah itu tidak

terdapat orang perempuan, atau sebaiknya bagi imam berdoa dengan mengarahkan

pihak kanannya kearah makmum sedangkan qiblat berada pada pihak kirinya.
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• Hendaklah kita berdoa dengan mengangkatkan dua tangan kelangit (keatas).

Menurut Syeikh Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibariy dalam kitabnya Irsyaadil ‘Ibaad

bahwa hukum mengangkat dua tangan itu adalah disunatkan bagi selain orang yang

sedang sembahyang dan yang sedang berkhutbah, adapun bagi keduanya maka tidak

disunatkan mengangkat dua tangan. Dan tangan yang diangkat itu adalah tangan yang

dalam keadaan suci dan diangkat sampai sejajar tingginya dengan dua bahu. Adapun

tangan yang bernajis menurut Syeikh Sayed Bakri bin Sayed Muhammad Syatha

dalam kitab beliau I’anatuth Thaalibin maka hukum mengangkatnya adalah makruh

walaupun tangan itu tertutup. Dan jika adalah hal yang didoakan itu merupakan hal

yang sangat rumit dan mendesak maka menurut beliau berdasarkan al-Kurdiy bahwa

tangan itu diangkat bukan sejajar dengan bahu tapi lebih keatas lagi, sekira-kira

tampaklah putih–putih ketiaknya. Menurut Syeikh Syihabuddin Qulyubiy dalam kitab

beliau Hasyiyah al-Mahalliy bahwa telapak tangan itu dirapatkan dan sebaiknya dalam

keadaan terbuka, artinya telapak tangan tidak ditutup dengan penutup apapun jua. Hal

itu kita lakukan sebagai isyarah kita sedang menadah pemberian dan anugerah dari

Tuhan, dan dalam keadaan seperti itu maka pandangan mata ditujukan kelangit

(keatas), sebagai isyarah kita memperhatikan rahmat Allah yang sedang diturunkan,

dan setelah selesai berdoa maka tangan itu disapukan kewajah.

• Hendaklah berdoa dengan suara yang lunak dan sayup. Yang dimaksudkan disini

adalah jangan meninggikan suara sampai terdengar oleh orang lain dan jangan pula

mengecilkannya sampai tak terdengar pada diri sendiri. Guru besar kita pembangun

mazhab Syafi’iy yaitu Muhammad bin Idris asy-Syafi’ie yang dikenal dengan Imam

Syafi’iy dalam kitab beliau yang terkenal yaitu al-Um bahwa beliau berkata, “Saya

memilih (berpendapat) bahwa disunatkan bagi imam dan makmum apabila telah

selesai dari shalat agar mereka berzikir dan berdoa dan hendaknya mereka

melakukan itu dengan merendahkan suara, kecuali kalau ia seorang imam yang

bermaksud ingin mengajarkan zikir dan doa kepada para jama’ah maka baguslah jika

ia membesarkan suaranya sebatas para jama’ah itu belum bisa, adapun jika mereka

telah bisa maka suara imam kala berzikir dan berdoa itu harus dikecilkan kembali.

Pendapat maha guru kita itu telah diikuti oleh semua murid beliau dan semua

penganut mazhab Syafi’ie termasuk Syeikh Zainuddin al-Malibariy dalam kitabnya

Fathul Mu’in, dan beliau menambahkan bahwa boleh juga bagi imam untuk

membesarkan suara dalam zikir dan doanya jika ia bermaksud agar makmum atau

para jama’ah membaca amien untuk doanya tersebut. Dan beliau menyebutkan dalam

kitab tersebut, menurut guru beliau Syihabuddin Syeikh Ibnu Hajar al-Haitamiy bahwa

terlalu membesarkan suara ketika berzikir dan berdoa didalam mesjid, sekira-kira

dapat mengganggu kekhusyukkan orang sembahyang maka membesarkan suara

adalah sepantasnya diharamkan.

• Hendaklah kita dalam berdoa tidak membebani diri dengan bersajak. Kecuali pada

doa-doa yang pernah diajari oleh Rasulullah, karena do’a yang paling bagus yang kita
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bacakan adalah do’a–do’a yang diajarkan oleh Rasulullah maka walaupun terdapat

sajak didalamnya tapi tidak termasuk membebani diri. Yang dimaksud dengan

bersajak ialah membebani diri dengan mencari persamaan kata atau huruf pada akhir

kalimat lalu tidak memperhatikan maksud dari doa yang sedang dibaca itu, karena

yang dituntut kala berdoa bukan persamaan kata tapi merendah diri dengan hati yang

khusyuk dan lidah yang hina.

• Hendaklah keadaan kita dalam berdoa dengan merendah diri dan dengan khusyuk

serta bersikap bahwa kita harap dan takut kepada Allah. Menurut Syeikh Jalaluddin al

Mahalliy dalam kitabnya Tafsir al-Jalalaini bahwa yang dimaksud dengan harap

adalah bahwa kita dalam berdoa dengan satu kepastian bahwa kita berada dalam

rahmat Allah SWT. dan kita pula harus cemas dan takut dari azab-Nya.

• Hendaklah kita mengokohkan doa dengan satu keyakinan bahwa doa itu pasti

diperkenankan sebagaimana yang Allah janjikan. Dan hendaklah kita berbaik sangka

pada Tuhan dengan membenarkan harapan bahwa doa pasti diterima-Nya.

Disebutkan dalam berbagai kitab bahwa “Tuhan akan bersikap terhadap kita hamba

menurut sangkaan kita terhadap-Nya, kalau kita menyangka bahwa Tuhan akan

berbuat baik pada kita maka kebaikanlah yang diberikan Tuhan bagi kita, dan

sebaliknya jika kita beranggapan bahwa yang akan diperbuat Tuhan terhadap kita

adalah keburukan maka hal yang terburuklah yang bakal menghimpit kita nantinya.

Oleh karena itu maka hendaklah kita dalam berdoa harus dengan satu keyakinan dan

rasa percaya bahwa pintu keampunan Allah itu jauh lebih besar dibandingkan dengan

dosa–dosa kita. Dan pintu rahmat Allah terbuka lebar bagi siapa saja dari hamba

hamba-Nya yang mau bertaubat dan mau berdoa pada-Nya. Dan rahmat yang luas itu

akan diberikan bagi semua yang memerlukannya dan mau meminta kepada-Nya. Dari

satu sisi bahwa kita dihadapan Tuhan harus mengakui kesalahan dan dosa yang kita

lakukan dalam sebuah pengakuan yang melambangkan penyesalan bukan kepuasan

dan bangga, dan dari sisi lain bahwa kita juga harus mengakui bahwa keampunan

Allah SWT. jauh lebih besar dari sebesar apapun dosa-dosa kita.

• Hendaklah kita berdoa dengan penuh kesungguhan dan mengulang–ulang doa itu

sampai tiga kali.

• Hendaklah kita memulai doa dengan menyebut nama Allah dan memuji kehebatan

dan kebesaran-Nya apakah dalam bentuk Basmalah, Hamdalah, atau Zikir–Zikir lain

yang sifatnya merupakan bentuk sanjungan kita kepada Allah SWT. setelah memuji

Allah SWT. maka kita membaca shalawat kepada Rasul-Nya Nabi Muhammad SAW.

Hal ini mengandung pengertian bahwa janganlah kita dalam berdoa menuju lansung

pada permohonan dan permintaan, tapi berikan dulu kata-kata sanjungan dan pujian

akan kebesaran Tuhan dan kemurahan-Nya. Tidakkah kita memperhatikan pengajaran

Allah SWT. pada surat al-Fatihah, bahwa dalam surat tersebut sesungguhnya Allah

SWT. mengajarkan kita akan cara berdoa kepada-Nya dengan firman-Nya. “Berikan
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25.8

Kami Jalan Yang Lurus. Yaitu Jalan Yang Telah Engkau Berikan Bagi Mereka, Yang

Tidak Adalah Mereka Itu Dimurkakan Dan Tidak Pula Dalam KeSeSatan.

Doa tersebut tertulis setelah kata-kata pujian dan sanjungan terhadap dirinya pada

ayat sebelumnya dengan firman-Nya "Dengan Nama Allah Yang Maha Pengasih Lagi

Maha Penyayang. Segala Jenis Puji-Pujian Itu Hanyalah Hak Istimewa Bagi Allah

Pemilik Alam Jagat Raya. Yang Pengasih Dan Penyayang. Yang Merupakan Raja

Pada Hari Kiamat. Hanya Engkau Yang Kami Sembah Dan Hanya Kepada Engkau

Pula Kami Mohon Pertolongan".

• Hendaklah kita berdoa dengan memelihara adab bathiniyah. Adab inilah yang

merupakan pangkal dan modal agar doa kita diterima oleh Allah SWT" [ Ihyaa

'Uluumiddin I/304 ]. Wallaahu Alamu bis Showaab.

Mbah Noyo Drono

Yang singkat aja, mungkin diawali dengan fatehah, beristigfar, memuji Allah,

bersholawat kepada sayidina Muhamad SAW, baru memohon yang diinginkan,

kemudian Sholawat selesai afdholnya lagi ditutup fatehah.

0213. Menjawab Salam via penyampai salam (Titip Salam )

PERTANYAAN :

AghitsNy Robby

Assalamu'alaikum warohmatullahi wabarokatuh wamaghfirotuh waridhwanuh...Apabila

si A berpesan ke si B berikut ini : " sampaikan salam saya ya ke si C. jangan lupa

ya ?". Pertanyaannya: "apakah wajib si C menjawab salamnya si A ?"

JAWABAN :

Masaji Antoro

Waalaikumsalam Wr Wb. Hukum menjawab salamnya wajib bila salah satu antara si A

(orang yang mengirimkan salam) dan si B (utusan penyampai salam) saat

menyampaikan salam ke si C(yang di beri salam) tersebut menggunakan sighot

(kalimat) salam.

J9 le J - : Jé 4 : - Jl 3, & °9-J'J-9 Bl : : , :

- J ul° 29-J ule ex-J : J: Qé : J;-, Ju:

c Aare & 2, -3-3 & 2lue'N : A. S Aji J. J.eu-3 : 2,

J;-, Ju: J9 le J - : J-,-l Jé 3l° J;-, si J--!
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>,'4 - S3 & 2l-ue Sé ul° -- 45 : J'94

Bughyah alMustarsyidin I/540

Jui JeJ - 4 Ju Ju - Jl 3, & ex-J J-9 3l :

>,' -r9 JYU: J* Jale 29-J 3i elle 89-J J: JS3 JSuil J9-,

elle -- 45J J;-, Ju: :e 4. Ox Je ex-J Jé 3 JS3

J* *re J* >,' - 92-93 A: >l.uc') J' .u } Aji Aleu-3 >,' -r9

- J-,-l 4 Ju Juš-l: , : - 3l v ->> J9-A : J--!

- S3 & 2lue Sé ul° -- 43 J94 J9-, Ju: J'X Je J

•-el: 9.019 je 4: 45 °,

Hasyiyah aljamaal X/195

25.9 0210. Cara menjawab salam via tulisan

PERTANYAAN :

Efy lysha

Assalamu 'alaikum... Apa hukumnya tidak menjawab salam yg disampaikan dengan

tulisan seperti via sms, komentar status viafb dsb... ? syukr0n.

JAWABAN :

Masaji Antoro

Waalaikumsalam Wr Wb. Bila ia membaca tulisan salam tersebut maka wajib segera

menjawab salamnya dengan lafadz (ucapan) bukan menjawab secepatnya dengan

tulisan..

: 15 sal Je aâ0u 89-J| >, J. Al° --> -ju &): 89- Aal : 453 ,34 ° --l: 2, Las

.al ol,3

"Jawaban salam ini juga wajib secepatnya saat datang pada seseorang sebuah tulisan

salam dari orang yang jauh, wajib baginya menjawab salam dengan lafadz secepatnya

bila ia membacanya". [Al-adzkaar liannawaawy 221 ].

Ghufron Bkl

Menjawab salam melalui tulisan bisa dengan tulisan dan bisa dengan ucapan.

[ sumberianatuth Thoolibiin ].
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25.10 0217. WIRID SAKRAAN

PERTANYAAN :

Vera Handayani

Apakah itu wirid Ratib asSakroon? Mohon penjelasannya..trims

JAWABAN :

Sayeed Achmad

Wirid SAkran yang merupakan salah satu wirid khas yang diamalkan di tariqa

alawiyyin beserta manakib sohibul wirid dari Syeh Abu Bakar Assakran.

MANAKIBAL IMAM AS-SAKRAN

Beliau adalah Sayyidinal Imam Abu Bakar As-Sakran bin Syeikh al

Ghauts Abdurrahman As-Seggaf bin Muhammad Maula Dawilah bin

Ali bin Alwi Al-Ghoyur bin Al-Imam Al-Faqih Al-Muqaddam

Muhammad bin Ali bin Muhammad Shohib Mirbath bin Ali Khali'

Qasam bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad Al

Muhajir bin Isa Ar-Rumi bin Muhammad An-Naqib bin Ali Al-'Uraidhi

bin Ja'far Ash-Shodiq bin Muhammad Al-Baqir bin Ali Zainal Abidin

bin Husain bin Siti Fatimah Az-Zahro binti Muhammad SAW)

Beliau digelari dengan As-Sakran (mabuk), karena beliau mabuk

dengan cintanya kepada Allah swt. Waliyullah Abu Bakar al-sakran

dikarunia lima orang anak laki, yaitu: Muhammad al-akbar, Hasan,

Abdullah, Ali, dan Ahmad. Dari ketiga anaknya yang bernama

Abdullah, Ali dan Ahmad menurunkan keluarga al-Aydrus,

Syahabuddin, al-Masyhur, al-Hadi, al-Wahath, al-Munawar.

Beliau adalah seorang wali Allah yang mempunyai berbagai macam

karamah yang luar biasa. Beliau berasal dari keturunan Al-Ba’alawi.

Sebahagian dari karamahnya pernah diceritakan bahawasanya

pernah ada dua orang yang datang ke kota Tarim (Hadhramaut)

dengan maksud mengunjungi setiap orang terkemuka dari keluarga

Al-Ba’alawi yang berada di kota tersebut.

Setibanya di suatu masjid jami’ keduanya dapati Syeikh Abu Bakar

sedang bersolat di masjid tersebut. Setelah solat Jumaat selesai

keduanya menunggu keluarnya Syeikh Abu Bakar dari masjid.

Namun beliau tetap duduk beribadat dalam masjid sampai hampir

matahari terbenam. Kedua orang itu merasa lapar, tapi keduanya
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tidak berani beranjak dari masjid sebelum bertemu dengan Syeikh

Abu Bakar.

Tidak lama kemudian, Syeikh Abu Bakar Asseggaf menoleh kepada

mereka berdua sambil berkata: “Ambillah apa yang ada dalam baju

ini”. Keduanya mendapati dalam baju Syeikh itu sepotong roti panas.

Roti tersebut cukup mengenyangkan perut kedua orang tersebut.

Bahkan masih ada sisanya. Kemudian sisa roti itu barulah dimakan

oleh Syeikh Abu Bakar”.

Ada seorang diceritakan telah meminang seorang gadis. Syeikh Abu

Bakar ketika mendengar berita tersebut telah memberikan

komentarnya: “Pemuda itu tidak akan mengahwini gadis itu, ia akan

kahwin dengan ibu gadis tersebut”. Apa yang diceritakan oleh

Syeikh Abu Bakar ersebut ternyata benar, kerana tidak lama

kemudian ibu gadis itu diceraikan oleh suaminya. Kemudian

pemuda itu membatalkan niatuntuk mengahwini gadis tersebut.

Bahkan sebagai gantinya ia meminang ibu gadis tersebut.

Diceritakan pula bahwa ada serombongan tetamu yang berkunjung

di Kota Tarim tempat kediaman Syeikh Abu Bakar Asseggaf.

Tetamu itu tergerak di hatinya masing-masing ingin makan bubur

gandum dan daging. Tepat waktu rombongan tetamu itu masuk ke

rumah Syeikh Abu Bakar, beliau segera menjamu bubur gandum

yang dimasak dengan daging. Kemudian sebahagian dari

rombongan tersebut ada yang berkata: “Kami ingin minum air hujan”.

Syeikh Abu Bakar berkata kepada pembantunya: “Ambillah bejana

itu dan penuhilah dengan air yang ada di mata air keluarga Bahsin”.

Pelayan itu segera keluar membawa bejana untuk mengambil air

yang dimaksud oleh saudagarnya. Ternyata air yang diambil ari

mata air keluarga Bahsin itu rasanya tawar seperti air hujan.

Pernah diceritakan bahawasanya ada seorang Qadhi dari keluarga

Baya’qub yang mengumpat Syeikh Abu Bakar Asseggaf. Ketika

Syeikh Abu Bakar mendengar umpatan itu, beliau hanya berkata:

“Insya-Allah Qadhi Baya’qub itu akan buta kedua matanya dan

rumahnya akan dirampas jika ia telah meninggal dunia”. Apa yang

dikatakan oleh Syeikh Abu Bakar tersebut terlaksana sama seperti

yang dikatakan.

Ada seorang penguasa yang merampas harta kekayaan seorang

pelayan dari keluarga Bani Syawiah. Pelayan itu minta tolong

kepada Syeikh Abu Bakar Asseggaf. Pada keesokkan harinya
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penguasa tersebut tiba-tiba datang kepada pelayan itu dengan

mengembalikan semua harta kekayaannya yang dirampas dan dia

pun meminta maaf atas segala kesalahannya. Penguasa itu

bercerita: “Alu telah didatangi oleh seorang yang sifatnya demikian,

demikian, sambil mengancamku jika aku tidak mengembalikan

barangmu yang kurampas ini”. Segala sifat yang disebutkan oleh

penguasa tersebut sama seperti yang terdapat pada diri Syeikh Abu

Bakar.

Diceritakan pula oleh sebagian kawannya bahawasanya pernah ada

seorang ketika dalam suatu perjalanan di padang pasir bersama

keluarganya tiba-tiba ia merasa haus tidak mendapatkan air. Sampai

hampir mati rasanya mencari air untuk diminum. Akhirnya ia teringat

pada Syeikh Abu Bakar Asseggaf dan menyebut namanya minta

pertolongan. Waktu orang itu tertidur ia bermimpi melihat seorang

penunggang kuda berkata padanya: “Telah kami dengar permintaan

tolongmu, apakah kamu mengira kami akan mengabaikan kamu?”.

Waktu orang itu terbangun dari tidurnya, ia dapati ada seorang

Badwi sedang membawa tempat air berdiri di depannya. Badwi itu

memberinya minum sampai puas dan menunjukkannya jalan keluar

hingga dapat selamat sampai ke tempat tujuan.

Waliyullah Abu bakar al-sakran wafat di Tarim tahun 821 Hijriyah.

[ Dipetik dari Kemuliaan Para Wali diriwayatkan oleh Zulkifli Mat

Isa].

Mumu Bsa

Ane dapet buku karya Habib Hasan Bin Abdullah Asy-Syathiri, salah

satu isi dari buku tersebut isinya wirid sakran, nah dijudulnya tertulis

Wirid sayyidina Abi bakar as-Sakran

Arwandi Arwan

Di kitab Khulasoh Syawariqul Anwar fi Ad'iyati Sadatil Abror, susunan

Prof.Dr. Almuhaddits Assayid Muhammad bin Alwi Almaliki Alhasani

Ra.pada hal 69, cet Nurul ulumil islamiyah Surabaya. Di dalamnya

tertulis Wirdul Imam Ali bin Abi Bakar Assakran Ra.

Raden Mas LeyehLeyeh

السكران ابوبكر
علىابن الحبيب

لالمام السكران حزب

الرَّحِيْمِ اهللالرَّحْمَنِ بِسْمِ
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25.11 0224. GUS DURIN MEMORIAM :SY"IRTANPO WATHON

Oleh Tommy Sumardi

SY"R GUSDUR

NgaWiti ingSun..nglaraS Singiran
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Kelawan muji maring Pangeran

Kang Paring Rokhmat lan kenikmatan

Rina wenginetnpo pitungan 2x

(Aku memulai menembangkan syi'ir

Dengan memuji kepada Tuhan

Yg memberi Rohmat dan kenikmatan

Siang dan malam tanpa terhitung)

Duh bala kanca,priya wanita

Ojo mung ngaji syari'at blaka

Gur pinterndongeng nulis lan maca

Tembemburine bakal sengsoro 2x

(wahai para teman,pria dan wanita

Jangan hanya belajar syariat saja

Hanya pandai bicara,menulis dan membaca

Esok hari bakal sengsara)

Akeh kang apal Qur'an Hadiste

Seneng ngafirke Madhabzliyane

Kafire dewek radi gateke

Yen isih kotorati akale...2x

(banyak yang hafal Qur'an dan Hadistnya

Senang mengkafirkan kepada orang lain

Kafirnya sendiri tak di hiraukan
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Jika masih kotor hati dan akalnya)

Gampang kabujuk nafsu angkara

Ing papahese gebyaring dunyo

Iri lan meri sugihe tonggo

Mula atine peteng lan nista

(gampang terbujuk,nafsu angkara

Dalam hiasan gemerlapnya dunia

Iri dan dengki kekayaan tetangga

Maka hatinya gelap dan nista)

Ayo sdulurjo nglaleake

Wajibe ngaji sak pranatane

Nggo ngandelake iman tauhide

Baguse sangu mulya matine2x

(Ayo saudara jangan melupakan

Wajibnya mengkaji lengkap dengan aturanya

Untuk mempertebaliman dan tauhidnya

Bagusnya bekal mulia matinya)

Kang aran sholeh baguse atine

Kerana mapan sari ilmune

Lakuthoriqot lan ma'rifate

Uga hakikat manjing rasane 2x
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(yang disebut sholeh adalah bagus hatinya

Karena mapan lengkap ilmunya

Menjalankan tarekat dan ma'arifatnya

Juga hakikat meresap rasanya)

Al qur'an qodim wahyu minulyo

Tanpatinulis bisa diwoco

Iku wejangan guru waskita

Den tancepake ing njero dada 2x

(Al_qur'an Qodim wahyu mulia

Tanpa ditulis bisa dibaca

Itulah petuah guru mumpuni

Ditancapkan di dalam dada)

Kumanthilati lan pikiran

Merasuk ing badan kabeh jeroan

Mu'jizat Rosul dadi pedoman

Minangka dalan manjinge iman 2x

(menempel di hati dan pikiran

Merasuk dalam badan dan seluruh hati

Mukjizat Rosul jadi pedoman

Sebagai sarana jalan masuknya iman)

Kelawan Alloh Kang Maha Suci
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Kudu rangkulan rina lan wengi

Ditirakati diriyadhohi

Dzikir lan sulukjonganti lali 2x

(kepada Allah Yang Maha Suci

Harus mendekat diri siang dan malam

Di usahakan dengan sungguh2 secara ikhlas

Dzikir dan suluk jangan sampai lupa)

Uripe ayem rumangsa aman

Dununge rasa tandha yen iman

Sabar narima najan pas2an

Kabeh tinaqdirsangking Pangeran 2x

(Hidupnya tentaram merasa aman

Mantapnya rasa tandanya beriman

Sabar menerima meski hidup pas_pasan

Semua itu adalah takdir dari Tuhan)

Kelawan kanca dulur lantangga

Kang pd rukun ojo daksia

Iku sunahe Rosul kang Mulyo

Nabi Muhammad panutan kita 2x

(terhadap teman,saudara dan tetangga

Yang Rukun jangan bertengkar

Itu sunahnya Rosul yang mulia
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25.12

Nabi Muhammad tauladan kita)

Ayo nglakoni sekabehane

Allah kang bakal ngakat derajate

Senajan asortata dzohire

Ananging mulya maqom derajate 2x

(Ayo jalani semuanya

Allah yang akan mengangkat derajatnya

Walaupun rendah tampak dzohirnya/luarnya

Namun mulia maqom derajatnya di sisi Allah)

Lamun palastra ing pungkasane

Ora ksasar ruh lan sukmane

Dengadang Allah suarga manggone

Utuh mayite uga ulese 2x

(ketika ajal telah datang di akhirnya

Tidak tersesat Roh dan Sukmanya

Di rindukan Allah,surga tempatnya

Utuh jasad juga kain kafannya)

0237. UCAPAN SALAM DAN NON MUSLIM

PERTANYAAN :

Mazidatul Khoir

Di dunia maya ini ana punya teman dari luar negeri, kebetulan dia non muslim.

sewaktu dia pernah mengucapkan salam sama ana. . . kalo menurut sepengetahuan
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ana kan haram hukumnya seorang muslim menjawab salam darinya sedangkan

teman ana memaksa minta salamnya dijawab. Bolehkah hal itu tetap dilkukan ?

JAWABAN :

Masaji Antoro

WaalaikumSalam....... Salam yang terjadi antara orang muslim dan non muslim

dijelaskan dalam Hadits Nabi Muhammad shallallaahu 'alaihi wa sallam berikutini:

MEMULAI SALAM PADA NON MUSLIM

"J - av) •ls, " Aire Jl ras,-2u 3, ra: : ex-Ju 9ual S: 234 b;- S

“Janganlah kamu memulai salam kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani. Apabila

kamu bertemu mereka disuatu jalan, maka paksalah mereka kepada jalannya yang

paling sempit.". (HR. Muslim).

MENJAWAB SALAM PADA NON MUSLIM

le 3: "..seles bisa -u& Jai Sue - El" - - 4 - Jé

“Bila ahli kitab memberi salam kepada kalian maka jawablah WA ALAIKUM" (HR.

Mutafaq ‘Alaih)

Imam al'allamah Abu Hasan al mawardi dalam kitab haawy alkabir nya merinci

maksud dari dua hadits di atas sebagai berikut:

Je - ale -A:9-lu ia si & Si: usi-i: 9gas :- : - 9s:

*& S; - ules J: -d : 3, 3 ass- 9: :- : - : -d'

& 4 : ".

&-lu ia -d 9s: - les s: -3& : ules uji les: : : Si gul: :

-j &: usi:9- 36u : : &-lu sa: Si: ; usa-i; 9: &ju: 3: :

-dés: : , : , : -3 e e ul - : - 4 Jsi as - 3-4a,

Asis -d &- : 3: :

* 4 -}-: : - -- se: ; A& - -atas :u :

:es : Bisis: 8g &ju ss: :S : Jè ëi-tai-s.

“Bila salam terjadi antara orang muslim dan Non Muslim maka ada dua macam :
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25.13

1. Bila Non Muslim mendahului salam hukum menjawab salamnya juga wajib hanya

saja cara menjawab salamnya ada beberapa cara :

a. Dijawab dengan WA ‘ALAIKA ASSALAAM dan jangan di tambah dengan kalimat

WA ROHMATULLAAHI WA BAROKAATUH

b. Cukup di jawab dengan kalimat WA ‘ALAIK karena bisa saja tujuan Non muslim

memulai salam pada kita hanya berniat jelek (melecehkan, mengolok-olok atau

bahkan mendoakan kejelekan seperti bila mereka mengucapkan ASSAAMMU

‘ALAIKUM maka jawablah ‘ALAIKatau ‘ALAIKA ASSAAM (Assaam = kematian)

2. Bila muslim yang mendahului salam pada Non Muslium, dalam hukum di

perbolehkannya ada dua pendapat:

a. Boleh memulai salam pada mereka karena salam adalah bentuk sopan santun dan

sunnah yang semestinya orang muslim lebih berhak ketimbang orang lain, hanya saja

cara memulai salamnya dengan kalimat “ASSALAAMU ‘ALAIKA” dengan lafadz

mufrad (tunggal) jangan memakai lafadz jamak (‘ALAIKUM) seperti layaknya salam

pada sesame muslim supaya ada pembeda antara salam dengan sesama muslim dan

dengan Non muslim

b. Tidak boleh memulai slam pada non muslim hingga mereka memulai salam terlebih

dulu seperti dhahirnya hadits “Janganlah kalian memualai salam pada orang yahudi

namun bila mereka memulai salam jawablah WA ‘ALAIKUM’’. [ Alhaawy alkaabiir lil

mawardy XIV/319]. Wallaahu A’lamu bis shawaab

0333. Kesalahan Penulisan Aamiin Yang Sering Terjadi

Dalam Bahasa Arab, ada empat perbedaan kata “AMIN” yaitu :

1. ”AMIN” (aliF dan mim sama-samapendek), artinya AMAN, TENTRAM

2. “AAMIN” (alif panjang & mim pendek), artinya MEMINTA PERLINDUNGAN

KEAMANAN

3. ”AMIIN” (alif pendek & mim panjang), artinya JUJURTERPERCAYA

4. “AAMIIN” (alif & mim sama-sama panjang), artinya YA TUHAN,

KABULKANLAN DOA KAMI

Terus Bagaimana dengan pengucapan/Penulisan“ Amien“ ??? Sebisa mungkin untuk

yang satu ini (Amien) dihindari, karena ucapan “Amien” yang lazim dilafadzkan oleh

penyembah berhala (Paganisme) setelah do ’a ini sesungguhnya berasal dari nama

seorang Dewa Matahari Mesir Kuno: Amin-Ra (atau orang Barat menyebutnya Amun

Ra). [Luthfi Ahmad El-Wadasy].
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NAMBAH DAN KOREKSI :

Ismael Kholilie

Maaf mbah ) Tapi dalam bahasa arab amin memiliki 5 bahasa dan semuanya

bermakna istajib /kabulkanlah !! [Hasyiah al bajuri 1/1741.

(9 e-e 3 Ju) & -J -A: 3 3;-6) - e-7 Jú 131 J-J &- Ju: e-u -:(e-T J: si AJ:

\/ V: :u -- -w - - -aal - - - -u-s... : 3 -ae J S raju

Ada 5 dialek bahasa dalam amin

1. aamin dengan menggunakan imalah

2. aamin tanpa menggunakan imalah

3. amin dengan mentakhfif hamzah

4, aammin dengan mentasydid mim

5. ammin dengan hamzah pendek dan takhfif mim

Mbah Jenggot ll

Ra Ismael Kholilie, Syukron ra atas pencerahanya di atas tulisan juga tidak

menyalahkan model penulisan seperti yg anda sampekan. Penekananya Wonten

mriki. Terus Bagaimana dengan pengucapan/ Penulisan " Amien" ???. Sebisa

mungkin untuk yang satu ini (Amien) dihindari, karena ucapan "Amien" yang lazim

dilafadzkan oleh penyembah berhala (Paganisme) setelah do'a ini sesungguhnya

berasal dari nama seorang Dewa Matahari Mesir Kuno: Amin-Ra (atau orang Barat

menyebutnya Amun-Ra).

HINDARI PENULISANASS, ASSKUM, MOHD, MOSQUE, 4JJI, MECCA !!

Bagi akhy wa Ukhty yang masih suka menggunakan kata ...

"Ass,Askum "dalam ucapan salam.

"Mohd" untuk panggilan nama Nabi MUhammad.

"Mosque" untuk panggilan sebuah masjid.

"4JJI" untuk panggilan Allah SWT.

"MeCCa" untuk Sebutan Mekah.

Gunakan sesuai dengan aturannya yuuuk...Karena arti dari kata tersebut adalah

Bismillah..

Jika kita seorang Muslim atau Muslimah, alangkah baiknya mengindahkan hal yang

mungkin kita anggap kecil tapi besar makna dan pengaruhnya.

“janganlah bilang Mosque tapi Masjid,karena Organisasi islam menemukan bahwa
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Mosque adalah nyamuk.

*jangan menulis MECCA tapi MEKAH,karena MECCA adalah rumah anggur/bir.

*jangan menulis MOhd tapi Muhammad,karena Mohd,. Adalah anjing bermulut besar.

*jangan menulis 4JJI tapi Allah SWT,karena 4JJI aRtinya for judas Jesus Isa al masih.

*jangan menulis Ass atau Askum dalam salam tetapi Assalammu'alaikum (karena

salam adalah doa,atau jika tidak sempat lebih baik tidak sama sekali),karena Ass

artinya (maaf) pantat mu, dan Askum artinya celakalah kamu.

INGAT !!!

ASS = (maaf) PANTATMU

ASKUM = CELAKALAH KAMU

Maka sampaikanlah salam karena itu DOA, minimal Assalamu'alaikum. Semoga

bermanfaat bagi kita termasuk saya pribadi aamiin...

Fatwa Larangan Penyingkatan Salam dan Shalawat

Ibnu Shalah

Ibnu Shalah dalam kitabnya ‘Ulumul Hadits yang lebih dikenal dengan Muqqadimah

Ibnish Shalah mengatakan, “(Seorang yang belajar hadits ataupun ahlul hadits)

hendaknya memerhatikan penulisan shalawat dan salam untuk Rasulullah shallallahu

‘alaihi wasallam bila melewatinya. Janganlah ia bosan menulisnya secara lengkap

ketika berulang menyebut Rasulullah”. Ibnu Shalah juga berkata, “Hendaklah ia

menjauhi dua kekurangan dalam penyebutan shalawat tersebut:

Pertama, ia menuliskan lafazh shalawat dengan kurang, hanya meringkasnya dalam

dua huruf atau semisalnya.

Kedua, ia menuliskannya dengan makna yang kurang, misalnya ia tidak menuliskan

wassalam

Al-‘Allamah As-Sakhawi

Al-‘Allamah As-Sakhawi dalam kitabnya Fathul Mughits Syarhu Alfiyatil Hadits lil ‘Iraqi,

menyatakan, “Jauhilah wahai penulis, menuliskan shalawat dengan singkatan, dengan

engkau menyingkatnya menjadi dua huruf dan semisalnya, sehingga bentuknya

kurang. Sebagaimana hal ini dilakukan oleh orang jahil dari kalangan ajam (non Arab)

secara umum dan penuntut ilmu yang awam. Mereka singkat lafazh shalawat dengan

saw dan shad, Karena penulisannya kurang, berarti pahalanya pun kurang, berbeda

dengan orang yang menuliskannya secara lengkap.

As-Suyuthi

As-Suyuthi berkata dalam kitabnya Tadribur Rawi fi Syarhi Taqrib An-Nawawi,
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mengatakan, "Dibenci menyingkat shalawat dan salam dalam penulisan, baik dengan

satu atau dua huruf seperti menulisnya dengan slm3, bahkan semestinya ditulis

secara lengkap."

0393. AMALAN UNTUK MENGATASI GANGGUAN JIN & SYETAN

PERTANYAAN :

Syamsuddin As

Assalamualaikum Wr Wb. Ngilangin atau ngusir gangguan jin di rumah kos gimana

caranya ?... mohon saran sedulur

JAWABAN :

Alif Jum'an Azend

Wa'alaikumussalaam. Sering-sering membaca Alqur'an di situ.... terutama surat

Albaqoroh. Dalam Shahih Ibnu Hibban disebutkan :

4 - 6 3 - 31 - 32 : , : 4 -t. : .T. t. . . . . . . . . 4. • : 6 : 2 ti:

Se:J-4 % * st, 3 : : 9: au-3l u-s: J$ 39 : 4 J: Jé

Juga dalam Dala-ilun Nubuwwah :

:- - 4 {Je,8 es -- 4} - 9u-J-- - - - - 4,- A.

Masaji Antoro

41; 9:3-J: - -ju L: - ras) •si JS3. Ji Ji 3,- - - - As-J (3-ue

4: , -eual :- -I: ua,- Jl { JLi La uji } > ->J 3,- - 3,ualis su-Ji: -,SJ

{s 3: * ara.J - 4 : su Je - -S : - ; tsb u, Jl : --- J; 3°

[ FAEDAH ] Sebagian amalan yang dapat dicoba dilakukan untuk membakar JIN

(yang mengganggu manusia) adalah :

1. Adzan ditelinga penderita

2. Surat al-Faatihah 7X

3. Surat al-Mu'awwidzatain (alfalaq-annaas)

4. Ayat Kursi

5. Surat at-Thooriq (ayat 1-17)
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6. 4 ayat terakhir dari Surat al-Hasyri (ayat 21-24)

7.6 ayat terakhir dari Surat as-Shooffaat (ayat 177-182)

Apabila ayat kursi di bacakan pada air kemudian dipercikkan pada muka si penderita

Insya Allah segera diberi kesadaran (Kitab Taanah at-Thoolibiin I/230).

0412. Amalan Usai Sholat Jumat

PERTANYAAN :

Santri EraDigital

Mohon penjelasan dalil bacaan setelah sholat jum'at (al ikhlas & mu'awwidzatain 7x)

JAWABAN :

Masaji Antoro

4 : 4-3 : Ji J- 4-J J, A-S- - - - :-M: J29-}\; ä-jui) L Ji >)9 : 3.UU

s;-9 - A - 9 ese : 4 - 4u - - - -S & Ael : - - - - - - :

u : - u sel) : -, -, w- J: 2-us uai suas 4: 4 as- l° 9 J: 2u; As, 2:

Al : 419- - ula: : uara. Ge useuas : ua,- . U9- : >>>: : -) u : -- u ses

J-->u

|Faedah] : Telah terwarid "barangsiapa membaca surat alfatihah, al-ikhlas dan surat

al-mu'awwidzatain masing-masing tujuh kali setelah ia salam dari shalat jumat

sebelum ia melipat kedua kakinya diampuni dosan yang telah ia jalani, diberikan

pahalanya orang beriman pada Allah dan rasulNya, dan dijanjikan diajauhkan dari

kejelekan hingga jumat berikutnya, dalam sebuah riwayat “(bila dibaca) sebelum ia

berbicara dijaga baginya agamanya, dunianya, keluarganya dan anknya dan

setelahnya ucapkan doa :

ALLAAHUMMA YAA GHAN|YYU YAA HAMIID, YAA MUBDI-U YAA MU'IID, YAA

RAHIMU YAA WADUUD, AGHN|N|| B| HALAALIKA 'AN HARAAMIK, WA

BITHOO'ATIKA'AN MASHIYATIKA, WA BIFADHLIKA AMMAN SWAAK

"Ya Allah Yang Maha Kaya, Yang Maha Terpuji, Yang Maha Pencipta, Yang Maha

Mengembalikan, Yang Maha Penyayang, Maha Pengasih Penyinta ! Ya Allah

jadikanlah kami kaya dengan apa yang telah Engkau halalkan dari yang Engkau

haramkan, dan dengan ketaatan padaMu dari bermaksiat padaMu, dan karuniaMu dari

pihak selain diriMu". [Bughyah al-Mustarsyidin I/175].

4 - J )' - 9- - , c. (Je) 4 J;- Jé - - - 4 - - -e 3 (1) ua :
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- A - 9 4 ssuei -1, 3-" (Juli -, -se Jé)" : " (34 -, ×sei J°)" : " (

-us- - re" rasi u sel - Jé & - - 4 -->s- & Jes &-Sl.

J- Jes.- S -- c. 4°)): 4. suai. Lal,- Je J9-3 -\;- J-se ula: Jè ->>> u --> u

- - - - - 3° u9- al- - ula: :e re" : - - as Jé & - - 4 re,

Jw 4 : - 9u-4e

(Ju-4-J ra: -- Je & Jé di (Je) : - - --> 4. Je) - ru 9 J. J;'" (-ul:

-> -ali e-e - 449 - - - 44 : 3, uw - -aam 4.

Telah datang dari 'Aisyah ra ia berkata : Bersabda rasulullaah shallallaahu 'alaihi wa

sallam “Barang siapa membaca setelah shalat jumat:

- Qul huwa Allaahu ahad

- Qul A'uudzu bi Robbil Falaq

- Qul A'uudzu bi Robbin Naas

Masing-masing tujuh kali, Allah menjaganya dari kejelekan hingga jumat berikutnya.

Berkata Ibn Mas'ud ra “barangsiapa berdoa setelah membaca surat-surat diatas

dengan doa : ALLAAHUMMA YAA GHANYYU YAA HAMIID, YAA MUBDI-U YAA

MU'IID, YAA RAHIMU YAA WADUUD, AGHNINI BIFADHLIKA AMMAN SWAAK.

WA B| HALAALIKA 'AN HARAAMIK, Allah cukupkan dirinya dan dikerunia rizki dari

hal yang tidak terduga". Berkata Sahabat Anas ra "Barangsiapa berdoa dihari jumat

sebanyak tujuh kali: AGHNINI BIFADHLIKA AMMAN SWAAK, WA B| HALAALIKA

'AN HARAAMIK Tidak terlewati olehnya dua jumatan hingga ia dicukupi oleh Allah

Ta'aala"

(Ju-4-J ra: -- Je & Jé di (Je) : - - --> 4. Je) - Jºu & G J;'" (-ul:

-> -ali e-e - 449 - - - 44 : 3, uw - -aam 4.

(Faedah-faedah)

1. Dari Ibn Abbas ra dari nabi shallallaahu 'alaihi wa sallam bersabda “Barangsiapa

membaca setelah uasai menjalani shalat jumat SUBHAANALLAAHIL AZHIMI WA

BIHAMDIH|| 100X, Allah ampuni 100.000 dosanya, dosa kedua orang tuanya 24.000.

[Hasyiyah I'aanah at-Thoolibiin II/106]. Wallaahu"alamu Bis Showaab.

Raden Mas LeyehLeyeh

2: : - -: - 4 : J's: Sij: ; - 4 - ; : 3 : se

u: *i & Jsi. Si - 9u: 3 4 5,- 96: 1: 3 - 4 : Si -u

Je à33 & Ju: A3- 3: ula: Lel;- 3° U9- : 3333 : :-3 : 4: u ses: : 4:- :
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-> S &j-3 : sal 3 : 4 suai seji las

Itkhafal-Saadah al-Muttaqin juz 3 hal 442

Aan Farhan

Itu di tuqil dari ibnu hajar tntang pembcaan alfatehah,al ikhlas,al falaq,an nas.di bCnya

7X 2.ini sesuai kaifiyat yang dijelaskan azayaddiadapun yang di nuqil dari abi as'ad al

qusairy,setlah kaifiyah tadi lalu membc ya goniyu ya hamid sampe selesai.lalu stlah

itu adalg di nuqil dari qutub abdul Wahab asyaroni,stlah membc kaifiyah tadi membc

do'a ilahi lastu lil firdausi sampe selesaifadilah nya insya Allah mendpatkan ke

islaman tanpa ragu.

Lalu lafadz do'a ilahi lastu juga itu di nuqil dari dalap bin jahdar (di masa syekh jumaid)

beliau wafat di thn 334 H dalam usia 87 tahun di bagdad.beliau mendapat jazah dari

para ulama di masa itu untk membc do'a tadi sebnyak 7 X.ni ulama salaf:D Kalo ikti

salaf [Rowahu mushanif safinah dan nasaikh ].

0496. TATA CARA MENGHILANGKAN PENGARUH SANTET

PERTANYAAN :

Zaine Elarifine Yahya

Permintaan pesanan : Bila ada yang tahu cara terlindungi dari santet atau pengaruh

dari ilmu hitam lainnya, silahkan dibagikan disini atau inbox ke saya. jazaakumulloh

ahsanal jazaa'.

JAWABAN :

A Ramdhan Ab

Dawamkan surat mu'awwadataen stiap shalat.

Nawawi Mamun

Rosululloh mengajarkan kt mandi ayat sebelom tdr yani baca ayat Qursi 3kl,setiap 1k

isyarat ludah kedampal tangan terus sapukan ke sekujur tubuh dan seterusnya..mt

amal ye, cttn perbaiki keyaqinan kt bahwa ALLAH lah yg kuasa atas segala sesuatu...

Muhajir Madad Salim

Amalan paling top markotop tolak sihir,gendam guna guna santet dan

sebagainya...Ratibul Haddad dibaca bakda maghrib...!

Hakam Ahmed EIChudrie

Dari hb. Alwi Al haddad setelah sholat magrib bca ayat kursi sekali dan pd bacaan

WA LAA YA.UDUHU H|FDZUHUMAWA HUWAL 'AL|YYUL'ADZIM dibCa 71X.0ri KH.

Jazuli.

C 2013 www.piss-ktb.com



DZIKIR DAN DO'A 1445

25.17

bismillahil ladzi laa yadhurruhu ma'asmihi syai.un fil ardhi wa laa fis sama. Wa

huwassami'ul 'alim wa qul jaa.al haqqu wa zahaqol bathil innal bathila kaana

zahuq00.0ibaca 3x st sholat dan sblm tidur.

bacakan LAA HAULA WA LAA ()UWWATA |LLAA B|LLAHIL 'AL|YY|L 'ADZIM 100X

dg dibalik muter tasbihnya. Degan diniati membuang brang buruk yg ada pd diri umi

anda ke laut kidul. Jgn sampai didpan anda ada orang. Hadhroh dlu pd hb. Alwi al

haddad dg bcaan fathah 7X.

Hadrohnya : Nabi Muhammad, Nabi Hidlir, Syekh abdul qodir, malaikat kandayas dan

habib Alwi al haddad margoyoso

Ane Adalah Ane

Baca ratib al'imam alhaddad stlh sholat magrib beliau pernah berkata ratibku ini

adalah hizib/tameng terhadap swt negri.dan ratib alimam al'atthos stlh subuh insya

alloh terhindar dri Santet dll.afWan

0499. Saat-saat DOA IJABAH

PERTANYAAN :

Alkannas Sadja

Mau tanya... waktu yang mustajab buat berdoatu kapan aja ya??? (jangan njawab "di

dokumen udah ada"ya)". "

JAWABAN :

Masaji Antoro

Saat-saat yang diduga kuat waktu jabah :

wa:: ; 98 S : aedi

>: J- sej- -

>: Scal & sej-z

e3 al & ya: : Ju-3 ayah Ju--> :

*&s 91,5 sa; 4: :eji-2

A-d is -

4 - 2 Jusi - ae: - ;

A: -- : --de-J-- : :

-: , : 5 geji aë-k

sies sal; uji ses-s

-s:is aad : estad is - A

s: J: :e aeji-J
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Jard is - -

4 susi J-- 9

* 8 4 - 3: - aeu as: J---

1. Doa diantara adzan dan Idaamah dan setelahnya

2. Doa dikala sujud

3. Doa Setelah Shalat lima waktu

4. Doa disaat menjalani puasa dan ketika berbuka

5. Doa setelah membaca alQuran dan menghatamkannya

6. Doanya orang bepergian

7. Doa saat perang sabilillah

8. Doa saat kaum muslimin berkumpul dalam sebuah majlis adz-dzikri

9. Do'a seorang muslim terhadap saudaranya tanpa sepengetahuan saudaranya

10. doa orang tua kepada anaknya

11. Orang yang teraniaya, tertindas dan orang kesusahan

12. Doa saat turun hujan

13. Doa orang sakit

14. Doa saat menjadi kekasih allah

15. Doa saat ia bersungguh-sungguh dengan sebelumnya di dahului penyebutan

aSma-aSma Allah yang Agung.

[Almausuu'ah al-Fiqhiyyah 39/225-233].

Uraian lengkapnya dari redaksi kitab diatas : DOA KETIKA SUJUD

>:J Ju- seji- -

14 - 44 - Jl. Jea: Jal : Ju:J: : 3 : : , :3: 9sul:
: . 2 22 - 1,2 : 4 - - - t.: : , : St. . . . - ... : 12 . . . . . . . . . . . . . . . . 2-2-f

J.:) Jus$3:3 Ju: -Su: 4, u: elas S {23° 33 Je}oS Je Aé:33 A: 383 4: 4 asi

* Ja: 4 es & As 3:: - Seksi -ji se: asal:

ut :u is: St: ; Si-: A - 4 di . Juug; (2) J:: -ju

Si: is: (3):- Si: se4 : b:u: ul, J: ; -; : ::

Ju-s: 4 - : :

001) aeji b: :u : &, & Asi 3: : ,si).

Jessu; - S di 3 uu-l 3 : 4u SJ: :- 2: :- 3: u: : 3, S;

(9ebei 2 : (J S :9

>s- aeu -4 di ge:ul: :ud as .

2) 9 Sl J, seju Ja: ; ; &- aul : 8, 968 , si e : :u sis).
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(2) 354 / 1 &uä) -9u:53 : 273 : 272 / 2 :u, Lu-:J .

(3) -ue : -- (348 /1) - 4-,-i". . . 4-u- si w51, QL: ,si Qi - A ": -->

(1) 350 /1) -- -,- . " . . . -- 3° 4', - 9: v -, ": : ei -- ) .

(2) 173 / 1 -J : : e es.j &au-3 : 51 / 1 Jus) Al;-3 : 522 / 1 AJ .

Doa dalam keadaan sujud termasuk saat yang diduga kuat waktu jabah karena sujud

adalah keadaan yang menggambarkan sempurnanya pengakuan kehambaan, merasa

hina dan rendah dihadapan Allah Ta’alaa, dalam posisi tersebut seseorang merelakan

meletakkan anggauta tubuhnya yang paling mulia yakni muka dan dahinya diatas

tanah seraya meletakkan kedua telapak kakinya diatasnya semata-mata demi

mengagungkan Allah Ta'ala.

Dengan menjadikan dirinya hina secara total disertai pengagungan kepada Allah itulah

yang menjadikannya kian dekat dan memiliki kedudukan dihadapan Sang Pencipta

yang berdampak pada dugaan kuat bahwa sujud adalah media meraih rahmat,

ampunan dan terkabulnya doa karenanya Nabi Muhammad shallallaahu alaihi wa

Sallam bersabda :

• "Aku dilarang untuk membaca Al Qur'an disaat ruku' atau Sujud. Adapun ruku

maka agungkanlah Allah azza Wa jalla didalamnya sedangkan sujud maka

berupayalah untuk berdoa maka tentu kalian akan dikabulkan." (HR Muslim

|/348 dari sahabat Ibn Abbas)

• “Hamba yang paling dekat dengan Tuhannya adalah ketika dia bersujud maka

perbanyaklah doa." (HR Muslim I/350 dari sahabat Abu Hurairoh) (al

Futuuhaat ar-Rabbaaniyyah II/272-273 dan Kisyaaf al-Qinaa I/354)

Tidak ada perbedaan dalam ketentuan diatas antara sujud dalam shalat wajib dan

shalat Sunah kecuali menurut pendapat al-Qaadhi dari kalangan Hanabilah yang

menyatakan sujud dalam shalat fardhu tidak disunahkan untuk menambahkan bacaan

atas "subhaana robbiya al-a'laa" sedang sujud dalam dalam shalat Sunah menurut

beliau terdapat dua riwayat (pendapat).

Kalangan Malikiyyah dan Syafi'iyyah menyatakan kesunahan memanjatkan doa dikala

sujud dengan pernyataan tambahan menurut Syafi'iyyah "Baik doa yang berhubungan

agama atau dunia bila sedang shalat sendirian atau menjadi imam bagi jamaah yang

tertentu atau doa dalam sujudnya tidak terlampau panjang bila tidak demikian maka

tidak disunahkan. (al-Mughni 1/522, Jawaahir al-Ikliil I/51 dan hasyiyah al-Qalyubi ala

Syarh al-Mahally I/173). [ Al-Mausuu'ah al-Fiqhiyyah 39/226 ]. Wallaahu Alamu Bis

Showaab

Dokumen ini membahas tentang "SAAT-SAAT |JABAH DOA" sedang apa yang Ukhty

tambahkan masuknya dalam bahasan "ADAB-ADAB BERDOA" yang kajiannya
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meliputi:

* Makanan dan pakaiannya berasal dari harta yang halal

* Memilih Saat-saat mulia

* Menghadap kiblat

* Mengusap wajah selepas berdoa

* Memanjatkan doa dengan suara diantara lirih dan keras

* Tidak melampaui batas dalam permintaannya

* Rendah diri, Khusyu', penuh harap dan takut

* Mantap dan yakin dikabulkan doanya

* De elel.......

Asalkan doa-doa tersebut diajarkan Nabi atau tidak diajarkan nabi tapi dipanjatkan

dengan memakai bahasa arab menurut madzhab Syafi'iyyah diperbolehkan

33°2 : - ; v ->> 59.al 4 Ja: ->>> 9: 4-J e : ,:u * 3>> : Jl 3: S:

->>> 9 u.ue 3: Aju :, Ju

Dan tidak boleh membuat doa-doa yang tidak diajarkan nabi dengan mengungkapnnya

dengan bahasa 'ajam (selain bahasa arab) dengan kesepakatan ulama dan shalatnya

menjadi batal karenanya berbeda saat doa yang ia buat sendiri tersebut diungkapkan

dengan bahasa arab maka menurut kalangan Syafi'iyyah sepakat membolehkannya.

[Almajmu Alaa Syarh Almuhadzdzab III/300].

us -J Je - , 23-3 se: ; la-J :u S :-J Jé : (2)>s-J se-J.A

3 4 5,-S, sku-U : E-U xt G'-, - :Juli ue >s-J se-J - Jal le J9- >:

3°S : :u sewu uu--> -l 8 Jw 4 - v -J 4-> us-e lues-ae & 4.

*u:J -ue >s-J se-J -0. Suas.

3) &- 9 es se-J b:u -- as 4 - 9: v ->W : - - - Jas)

•S-9 :- 533- se-J b: si.

4: sel re" J: 4-- u: - 2 sw Jé - - 4 - - - - - Ge

Jj2u° 3-3) .

1) Aee - - - - - - - J: 9 & 2 : --> - 4 Je)

4: 4 : 4 era se-J J; 9s- - 4 - - 9 A - Ge

2) &-s 4:xes 9,-Ts).

(2) :u- 522/1: A.J. 329/1: , al 2 -J . 118/1:3iu-Ji : 472/1: yu-Ji J

181/1:u-J : 177/1:);-u

(1) - >a : - -ab,

(2) •le 3: (3) (289/2:3-s'J:) : 4 &4: ex - 2:12 xi - sis).
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DOA DISAAT SUJUD

Kalangan Hanafiyyah : Janganlah seseorang mendatangkan bacaan lain dalam sujud

dan ruku’nya selain bacaan tasbih sedang hadits yang menerangkan anjuran

memperbanyak dalam sujud arahnya pada shalat sunnah.

Kalangan Malikiyyah : Disunnahkan memanjatkan doa saat sujud dengan doa-doa

yang berhubungan masalah-masalah agama, duniawi dan akhirat untuk dirinya sendiri

atau orang lain secara khusus ataupun umum tanpa batas bahkan dalam segala yang

diharapkan Allah Ta’ala memudahkannya.

Kalangan Hanabilah : Tidak masalah asalkan dengan memakai doa-doa yang

diajarkan dan dzikiran-dzikiran.

Kalangan Syafi’iyyah : sangat dianjurkan memanjatkan doa-doa disaat sujud. [ Alfiqh

al-Islaam II/85].
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26.1

FADHOILUL A'MAAL

Bab ini berisi dokumen tanya jawab dan diskusi tentang hal-hal yang berkaitan dengan

amalan-amalan yang memiliki keutamaan.

0364. Kemuliyaan Bulan Rajab

Segala puji bagi Allah Rabb Semesta Alam, Shalawat dan salam kepada Nabi kita

Muhammad, keluarga, para sahabat dan para pengikut beliau hingga akhir zaman.

Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Ta’ala karena beberapa hari lagi kita akan

memasuki salah satu bulan haram yaitu bulan Rajab. Apa saja yang ada di balik

bulan Rajab dan apa saja amalan di dalamnya? Insya Allah dalam artikel yang singkat

ini, kita akan membahasnya. Semoga Allah memberi taufik dan kemudahan untuk

menyajikan pembahasan ini di tengah-tengah pembaca sekalian.

Rajab Di Antara Bulan Haram

Bulan Rajab terletak antara bulan Jumadil Akhir dan bulan Sya'ban. Bulan Rajab

sebagaimana bulan Muharram termasuk bulan haram. Allah Ta’ala berfirman,

: :J ul: : 445 & Je}\; -1;u-J 3l° :3: U -u: : ; ; uji 40 ue ):J 34e Q!

: - i : : .ulai 93

"Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah dua belas bulan, dalam

ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya empat bulan

haram. Itulah (ketetapan) agama yang lurus, maka janganlah kamu menganiaya diri

kamu dalam bulan yang empat itu." (QS. At Taubah: 36)

Ibnu Rajab mengatakan, "Allah Ta’ala menjelaskan bahwa sejak penciptaan langit dan

bumi, penciptaan malam dan siang, keduanya akan berputar di orbitnya. Allah pun

menciptakan matahari, bulan dan bintang lalu menjadikan matahari dan bulan berputar

pada orbitnya. Dari situ muncullah cahaya matahari dan juga rembulan. Sejak itu,

Allah menjadikan satu tahun menjadi dua belas bulan sesuai dengan munculnya hilal.

Satu tahun dalam syariat Islam dihitung berdasarkan perpuataran dan munculnya

bulan, bukan dihitung berdasarkan perputaran matahari sebagaimana yang dilakukan

oleh Ahli Kitab." (Latho-ifAl Ma'arif, 202)

Lalu apa saja empat bulan suci tersebut? Dari Abu Bakroh, Nabi Shallallahu 'alaihi

Wa Sallam bersabda,

ss -ul: : : -3 e : , : uji - ge:Sl; el;- 31 : :34- as Su}

9: ssu 3: s.d 2 : :-dis - ::

"Setahun berputar sebagaimana keadaannya sejak Allah menciptakan langit dan bumi.
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Satu tahun itu ada dua belas bulan. Di antaranya ada empat bulan haram (suci). Tiga

bulannya berturut-turut yaitu Dzulqo’dah, Dzulhijjah dan Muharram. (Satu bulan lagi

adalah) Rajab Mudhor yang terletak antara Jumadil (akhir) dan Sya’ban.” (HR. Bukhari

no. 3197 dan Muslim no. 1679)

Jadi empat bulan suci yang dimaksud adalah (1) Dzulqo’dah; (2) Dzulhijjah; (3)

Muharram; dan (4) Rajab.

Di Balik Bulan Haram

Lalu kenapa bulan-bulan tersebut disebut bulan haram? Al Qodhi Abu Ya’la

rahimahullah mengatakan, ”Dinamakan bulan haram karena dua makna.

Pertama, pada bulan tersebut diharamkan berbagai pembunuhan. Orang-orang

Jahiliyyah pun meyakini demikian.

Kedua, pada bulan tersebut larangan untuk melakukan perbuatan haram lebih

ditekankan daripada bulan yang lainnya karena mulianya bulan tersebut. Demikian

pula pada saat itu sangatlah baik untuk melakukan amalan ketaatan.” (Lihat Zaadul

Maysir, tafsir surat At Taubah ayat 36). Karena pada saat itu adalah waktu sangat

baik untuk melakukan amalan ketaatan, sampai-sampai para salaf sangat suka untuk

melakukan puasa pada bulan haram. Sufyan Ats Tsauri mengatakan, ”Pada bulan

bulan haram, aku sangat senang berpuasa di dalamnya.” (Latho-if Al Ma’arif, 214).

Ibnu ’Abbas mengatakan, ”Allah mengkhususkan empat bulan tersebut sebagai bulan

haram, dianggap sebagai bulan suci, melakukan maksiat pada bulan tersebut dosanya

akan lebih besar, dan amalan sholeh yang dilakukan akan menuai pahala yang lebih

banyak.” (Latho-ifAl Ma’arf, 207)

Bulan Haram Mana yang Lebih Utama?

Para ulama berselisih pendapat tentang manakah di antara bulan-bulan haram

tersebut yang lebih utama. Ada ulama yang mengatakan bahwa yang lebih utama

adalah bulan Rajab, sebagaimana hal ini dikatakan oleh sebagian ulama Syafi’iyah.

Namun An Nawawi (salah satu ulama besar Syafi’iyah) dan ulama Syafi’iyah lainnya

melemahkan pendapat ini. Ada yang mengatakan bahwa yang lebih utama adalah

bulan Muharram, sebagaimana hal ini dikatakan oleh Al Hasan Al Bashri dan

pendapat ini dikuatkan oleh An Nawawi. Sebagian ulama yang lain mengatakan

bahwa yang lebih utama adalah bulan Dzulhijjah. Ini adalah pendapat Sa’id bin Jubair

dan lainnya, juga dinilai kuat oleh Ibnu Rajab dalam Latho-if Al Ma’arif (hal. 203).

Hukum yang Berkaitan dengan Bulan Rajab

Hukum yang berkaitan dengan bulan Rajab amatlah banyak, ada beberapa hukum

yang sudah ada sejak masa Jahiliyah. Para ulama berselisih pendapat apakah hukum

ini masih tetap berlaku ketika datang Islam ataukah tidak. Di antaranya adalah
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haramnya peperangan ketika bulan haram (termasuk bulan Rajab). Para ulama

berselisih pendapat apakah hukum ini masih tetap diharamkan ataukah sudah

dimansukh (dihapus hukumnya). Mayoritas ulama menganggap bahwa hukum

tersebut sudah dihapus. Ibnu Rajab mengatakan, ”Tidak diketahui dari satu orang

sahabat pun bahwa mereka berhenti berperang pada bulan-bulan haram, padahal ada

faktor pendorong ketika itu. Hal ini menunjukkan bahwa mereka sepakat tentang

dihapusnya hukum tersebut.” (LathoifAl Ma’arif, 210)

Begitu juga dengan menyembelih (berkurban). Di zaman Jahiliyah dahulu, orang

orang biasa melakukan penyembelihan kurban pada tanggal 10 Rajab, dan

dinamakan ’atiiroh atau Rojabiyyah (karena dilakukan pada bulan Rajab). Para ulama

berselisih pendapat apakah hukum ’atiiroh sudah dibatalkan oleh Islam ataukah tidak.

Kebanyakan ulama berpendapat bahwa ’atiiroh sudah dibatalkan hukumnya dalam

Islam. Hal ini berdasarkan hadits Bukhari-Muslim, dari Abu Hurairah, Nabi shallallahu

’alaihi wa sallam bersabda,

عَتِيرَةَ وَالَ فـَرَعَ الَ

”Tidak ada lagi faro’ dan ’atiiroh.” (HR. Bukhari no. 5473 dan Muslim no. 1976). Faro’

adalah anak pertama dari unta atau kambing, lalu dipelihara dan nanti akan

disembahkan untuk berhala-berhala mereka.

Al Hasan Al Bashri mengatakan, ”Tidak ada lagi ’atiiroh dalam Islam. ’Atiiroh hanya

ada di zaman Jahiliyah. Orang-orang Jahiliyah biasanya berpuasa di bulan Rajab dan

melakukan penyembelihan ’atiiroh pada bulan tersebut. Mereka menjadikan

penyembelihan pada bulan tersebut sebagai ’ied (hari besar yang akan kembali

berulang) dan juga mereka senang untuk memakan yang manis-manis atau

semacamnya ketika itu.” Ibnu ’Abbas sendiri tidak senang menjadikan bulan Rajab

sebagai ’ied. ’Atiiroh sering dilakukan berulang setiap tahunnya sehingga menjadi ’ied

(sebagaimana Idul Fitri dan Idul Adha), padahal ’ied (perayaan) kaum muslimin

hanyalah Idul Fithri, Idul Adha dan hari tasyriq. Dan kita dilarang membuat ’ied selain

yang telah ditetapkan oleh ajaran Islam. Ada sebuah riwayat,

عِيْدًا يـَتَّخِذَ الَ الَِنْ ، كُلِّهِ رَجَبٍ صِيَامِ ن
َ
ع يـَنـْهَى سَلَّمَ وَ ِ

َعلَيْه اهللاُ صَلَّي النَّبِيُّ .كَانَ

“Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang berpuasa pada seluruh hari di bulan

Rajab agar tidak dijadikan sebagai ‘ied.” (HR. ’Abdur Rozaq, hanya sampai pada Ibnu

’Abbas (mauquf). Dikeluarkan pula oleh Ibnu Majah dan Ath Thobroniy dari Ibnu

’Abbas secara marfu’, yaitu sampai pada Nabi shallallahu ’alaihi wa sallam). Ibnu

Rajab rahimahullah mengatakan, ”Intinya, tidaklah dibolehkan bagi kaum muslimin

untuk menjadikan suatu hari sebagai ’ied selain apa yang telah dikatakan oleh syari’at

Islam sebagai ’ied yaitu Idul Fithri, Idul Adha dan hari tasyriq. Tiga hari ini adalah hari

raya dalam setahun. Sedangkan ’ied setiap pekannya adalah pada hari Jum’at. Selain
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hari-hari tadi, jika dijadikan sebagai ’ied dan perayaan, maka itu berarti telah berbuat

sesuatu yang tidak ada tuntunannya dalam Islam (alias bid’ah).” (Latho-if Al Ma’arif,

213). Hukum lain yang berkaitan dengan bulan Rajab adalah shalat dan puasa. [ Aryz

Rindukan Bidadari ].

0377. JIHAD 1000 BULAN

Lailatul qodar menurut sebagian mufassir adalah terkait erat dengan suatu amal jihad

nabi syam'uun yg berjihad dalam rentang waktu 1000 BULAN dengan bersenjatakan

rahang keledai dan berhasil menumpas jutaan kafir harobiy. Maka begitulah saat

seseorang dikaruniakan Fadhol-Nya di malam laIlatul qodar maka sejatinya ia

mendapatkan pahala berjihad seribu tahun lamanya. Akhir cerita nabi syam'uun yang

perkasa ini dikalahkan oleh kelicikan raja romawi yg mengirim delilah untuk

menanyakan kelemahan kekuatan nabi syam'uun yg ternyata mudah dikalahkan jika

dirantai dengan rambutnya sendiri... ( kitab qishoshul anbiya). Dalam versi barat

diambil dari injil dan taurat, nabi ini dipopulerkan dengan nama samson dan ceritanya

dikemas sedemikian rupa untuk mengaburkan fakta yang sebenarnya dari kemuliaan

islam dibalik kebohongan hikayat versi mereka itu..wallohu 'alam. [ Ifaq

Abdillahnatagama ].

Disebutkan dalamTafsir al-Jalaalain :

001. (Sesungguhnya Kami telah menurunkannya) yaitu menurunkan Alquran

seluruhnya secara sekali turun dari lauh mahfuz hingga ke langit yang paling bawah

(pada malam kemuliaan) yaitu malam Lailatulkadar, malam yang penuh dengan

kemuliaan dan kebesaran.

002. (Dan tahukah kamu) Hai Muhammad (apakah malam kemuliaan itu ?) ungkapan

ini sebagai pernyataan takjub atas keagungan yang terdapat pada Lailatulkadar.

003. (Malam kemuliaan itu lebih baik daripada seribu bulan) yang tidak ada malam

lailatulkadarnya; beramal saleh pada malam itu pahalanya jauh lebih besar dan lebih

baik daripada beramal saleh yang dilakukan selama seribu bulan yang tidak

mengandung malam lailatulkadar.

004. (Turunlah malaikat-malaikat) bentuk asal dari lafal Tanazzalu adalah

Tatanazzalu, kemudian salah satu huruf Ta-nya dibuang, sehingga jadilah Tanazzalu

(dan Ar-Ruh) yakni malaikat Jibril (di malam itu) artinya pada malam kemuliaan/

lailatulkadar itu (dengan izin Rabbnya) dengan perintah dari-Nya (untuk mengatur

segala urusan) atau untuk menjalankan ketetapan Allah buat tahun itu hingga tahun

berikutnya, hal ini terjadi pada malam kemuliaan itu. Huruf Min di sini bermakna

Sababiyah atau sama artinya dengan huruf Ba; yakni mereka turun dengan seizin

Rabbnya dengan membawa segala urusan yang telah menjadi ketetapan-Nya untuk
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tahun itu hingga tahun berikutnya.

005. (Malam itu penuh dengan kesejahteraan) lafal ayat ini sebagai Khabar

Muqaddam atau Khabar yang didahulukan, sedangkan Mubtadanya ialah (sampai

terbit fajar) dapat dibaca Mathla'al Fajri dan Mathla'il Fajri, artinya hingga waktu fajar.

Malam itu dinamakan sebagai malam yang penuh dengan kesejahteraan, karena para

malaikat banyak mengucapkan salam, yaitu setiap kali melewati seorang mukmin baik

laki-laki maupun perempuan mereka selalu mengucapkan salam kepadanya.

Dan disebutkan pula dalam Tafsir Baghowiy :

J :u ->-J-JA- & J- - - 4 - 4 J-, : -ue & su Je

J- -- - Ju: * U - ulu - - 4 - 4 J- - - - 4 J

e: J- A ",: -4 - - 34 u" Jus 94 u4 suael Sue sel, buei-S -asi

*ua es J. J-S u 4 J- ->- A-"

Berkata atho dari Ibn abbas, disebutkan kepada Nabi tentang seseorang dari Bani

isroil yg telah membawa pedang dipundaknya untuk berjihad di jalan Allah selama

1000 BULAN , maka Rasulullah merasa tajub akan hal ini dan berharap hal itu

diberikan kepada Umatnya, lalu beliau bersabda: Ya rabb Engkau menjadikan umatku

umat yg paling pendek umurnya dan yg paling sedikit amalnya, kemudian Allah

memberikan lailatul qodri, dan berfirman "Lailatu qodri khoirun min alfi sahrin" (Malam

kemuliaan itu lebih baik daripada seribu bulan) orang yg membawa pedang di jalan

Allah, untukmu dan untuk umatmu sampai hari kiamat [Mumu Bsa ].

0378. Salah kaprah dalam ber l'tikaf

Begitu banyak keutamaan dan keitsimewaan bulan Romadhan yang telah Allah

sediakan bagi umat muslim, pahala sunnah ditulis menjadi pahala fardhu, dan pahala

fardhu menjadi berlipat-lipat, demikian juga amalan ibadah lainnya menjadi nilai tinggi

saat dilakukan di bulan Romadhan, apalagi di malam harinya, karena sbgaimana telah

dating haditsnya bahwa di antara malam bulan Romadhan terdapat malam kemuliaan

yg lebih dikenal dengan Lailatul Qodr dan Nabi lebih menekankan lagi untuk

mencarinya di 10 malam terakhir terutama di malam-malam ganjilnya.

|'tikaf menjadi ibadah pilihan di dalam menemui dan mencari malam kemuliaan

tersebut, melihat begitu besarnya pahala yang Allah janjikan bagi orang yang beri‘tikaf

terlebih lagi di bulan Romadhan. Tradisi yang ada di Indonesia biasanya saat sepuluh

malam terakhir, trutama di malam-malam ganjilnya, umat muslim berangkat ke masjid

umum atau pun masjid jami' untuk melakukan ibadah l'tikaf yang di isi dengan

berbgaia macam ketaatan.
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Namun sangat disayangkan, banyak kekeliruan yang kita temui saat beri’tikaf

Diantaranya adanya persoalan-persoalan yang memalingkan dari tujuan beritikaf.

misalnya di saat-saat malam ganjil malam 21, 23, 25 dst banyak saudara kita yang

berangkat dari rumah lengkap menggunakan busana muslim namun tujuan

beri‘tikafnya menjadi dilupakan sebab ia terlebih dahulu mampir diemperan-emperan

jalan yang diisi oleh para pedagang yang bermacam-macam barang dagangannya di

ssekitar masjid atau alun-alun untuk berbelanja atau sekedar melihat-lihat saja.

Lebih disayangkan lagi, pada para remaja putra-putri kita, mereka berangkat dari

rumah dengan mengunakan busana muslim mengajak teman atau gadisnya dengan

menggunakan busana muslim yang sedikit terlihat bodynya. Entah tujuan mereka

|'tikaf atau memang sengaja untuk berbelanja di sekitar masjid atau alun-aliun tsb.

Atau terkadang mereka dating ke sana hanya sekedar mampir untuk nongkrong atau

makan-makan bersama pasangannya masing-masing, sunnguh sangat ironis sekali di

bulan Romadhan yang seharusnya lebih menjaga anggota tubuh dari sgla maksyiat

malah terlumuri dengan noda-noda dosa. Ahh, semoga Allah mengampuni aku dan

mereka.

Di sini al-Faqir akan sedikit membahas definisi 'tikaf dan persoalannya, agar kita tahu

makna 'tikaf secara syar' dan dapat meraih pahala yang banyak dengan l'tikaf yang

benar sesuai tuntunannya.

Definisi l'tikaf:

Secara Syare'at adalah :

“ Berdiam diri secara tertentu, bagi orang tertentu di tempat tertentu dengan niat

tertentu “

Keutamaannya :

Nabi Saw bersabda:

* 4 J-J-s; 4 - awal es -se & - - -><e & 4 : 9s - -- - - -

J:u-J Gr u. Axl 3-us J$ 3>u> -95 yu) Jr.:

(7322 : a-s'N -J A, ali ols,

e:, es :-sos Qua --> -ase & "val Jé :

*Y 2 :" Ju-9 -- ié-J ols,

"Barangsiapa yang berjalan di dalam membangtu keperluan saudara muslimnnya,
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maka itu lebih baik baginya dari I’tikaf sepuluh tahun lamanya. Dan barangsiapa yang

beri’tikaf satu hari karena mengharap ridho Allah Swt, maka Allah menjadikan di

anatara dia dan api neaka jarak sejauh tiga khondaq / parit. Setiap khondaq dari

khondak lainnya jaraknya sejauh langit dan bumi". (HR. Thabrani, mu’jam Al-Awsath :

7322).

Nabi juga bersabda : “ Barangsiapa yang beri’tikaf sepuluh hari di bulan Romadhan,

maka baginya apahala dua haji dan dua umroh “. (HR. Al-Baihaqi, Syu’abil iman : 3 :

425)

Hukum I’tikaf ada 4 :

1. WAJIB, jika dinadzarkan

2. SUNNAH, dan inilah hukum asalnya dan lebih dtekankan lagi di bulan

Romadhan

3. MAKRUH, Yaitu I’tikafnya perempuan yang masih memiliki body dengan

idzin suami dan aman dari fitnah.

4. HARAM tapi sah yaitu I’tikafnya perempuan tanpa idzin suami atau dengan

idzin suami tapi tidak aman dari fitnah.

Haram dan tidak sah yaitu I’tikafnya orang yang junub atau perempuan yang

haidh.

Syarat I’tikaf:

1. Niat. Yaitu dalam hati mengatakan :

تعالى هللا المسجد هذا في االعتكاف
نويت

“Saya niat I’tikaf di masjid ini karena Allah Ta’ala“

2. Suci dari hadats besar.

3. Berakal. Jika di tengah-tengah I’tikaf dia menjadi gila, maka batal I’tikafnya.

4. Islam

5. Berdiam diri minimal seukuran tuma’ninah sholat lebih sedikit (Sekitar 5

detik)

6. Berada di dalam masjid. Maka tidak sah I’tikaf di mushollah, ribath atau

pesantren.

Catatan :

Melihat hukum I’tikaf bagi perempuan adalah MAKRUH itupun jika tidak dikhawatirkan

timbulnya fitnah misalnya menyebabkan laki-laki yang memandangnya syahwat atau

terjadinya kholwat atau pacaran.
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Jika dikhawatirkan akan timbulnya fitnah, maka hukumnya menjadi haram, maka

alangkah baiknya bagi perempuan terutama para gadisnya hendaknya berada di

dalam rumah saja, melakukan aktifitas ibadah lainnya semisal, membaca al-quran,

berdzikir, membaca buku-buku agama atau lainnya. Ini lebih utama dan lebih aman

bagi mereka.

I’tikaf di dalam rumah sah ?

Kemudian tak usah khawatir bagi kaum hawa yang tidak beri’tikaf di masjid, masih

bisa ber’itikaf di dalam rumah dan pahalanya pun sama sbgaimana I’tikaf di dalam

masjid. Ada pendapat di dalam madzhab Hanafi dan bahkan pendapat ini dinilai

mu’tamad (kuat) dan beoleh diikuti mengingan situasi dan kondisi sekarang ini bagi

wanita yang keluar dari rumah sering terjadi fitnah. Yaitu :

حتيفة أبي االمام مذهب معتمد
وهو

للصالة, بيتها
في

مكانا عينت اذا فقط
للمرأة

االعتكاف يصح انه

“Sesungguhnya sah bagi perempuan saja, I’tikaf di tempat yang ia khususkan untuk

sholat di dalam rumah, dan ini pendapat mu’tamad madzhab imam Abu Hanifah“.

Perhatian :

- Bagi yang sholat tarawikh di masjid, maka ketika masuk masjid niatkanlah I’tikaf,

agar merangkap pahala I’tikaf.

- Bagi kaum pria yang melaksanakan sholat jum’at, maka niatkanlah I’tikaf saat

memasuki masjid, agar meraih pahalanya I’tikaftrutama di bulan Romadhan ini.

- Bagi yang lupa niat I’tikaf, maka tidaklah mengapa meniatkan I’tikaf ditengah

tengah ia melakukan sholat tarawikh namun di dalam hati tidak boleh dilafadzkan.

Semoga bermanfa’at.. Sumber : Kitab : At-Taqrirat As-Sadidah Fil masail mufidah

halaman : 460

(Ibnu Abdillah Al-Katibiy)

0397. MERAIH LAILATUL QODAR

Dalam bulan Ramadhan, ada malam seribu bulan. Wah sangat senang sekali bila

amal ibadah yang semalam itu dihitung seperti amalan seribu bulan. Semua pasti

ingin dan ingin. Di malam itu Allah SWT benar-benar melipatgandakan pahala.

Akankah kita bisa meraihnya.. Anda mungkin bertanya, apakah malam Lailatul Qadar

hanya khusus untuk orang alim saja...Kalau bukan, bagaimana orang awam seperti

kita bisa meraihnya..Mungkin dari beberapa catatan berikut bisa memberikan tips

untuk meraih malam seribu bulan dalam bulan Ramadhan ini.

Bangunlah Malam Hari
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Para ulama menjelaskan, salah satunya adalah Yusuf Qaradawi yang mengatakan

bahwa malam itu datang untuk semua orang yang benar-benar menginginkannya. Di

malam itu kebaikan terbuka untuk siapa pun yang mencarinya. Rasulullah SAW

bersabda,"Barang siapa yang melakukan shalat Isya' berjamaah, seolah-olah ia

berqiyam (bangun malam) di separuh malam. Dan barang siapa yang shalat shubuh

berjamaah, seolah-olah ia melakukan di sepanjang malam tersebut." (HR. Ahmad

Muslim). Salah satu cara untuk meraih pahalanya adalah dengan shalat malam.

Sebagaimana disebutkan dalam shahih Bukhari dari Abu Hurairah, "Barang siapa

yang berqiyam di malam Al Qadar dengan penuh keimanan dan bersungguh-sungguh,

maka telah diampunkannya apa yang telah lalu dari dosanya." (HR. Bukhari).

Penuh Berdzikir

Syeikh Atiyah Saqr menganjurkan, hidupkanlah malam mulia itu dengan shalat,

membaca Al Qur'an, berdzikir, beristighfar, dan berdoa dari terbenam matahari hingga

terbit fajar. Hidupkanlah Ramadhan dengan bershalat Tarawih di dalamnya. Berkata

Aisyah r.a,"Ya Rasulullah, di waktu Lailatul Qadar apakah yang harus aku lakukan?

Katakanlah, Ya Allah sesungguhnya Engkau Maha Pengampun dan suka pada

pengampunan, maka ampunilah aku."

Aneka Ibadah

Nabi Muhammad SAW bersabda, "Barang siapa menghidupkan malam Lailatul Qadar

dengan berbagai amal ibadah secara yakin dan percaya kepada pahala yang

disediakan Allah dan dengan secara ikhlas, maka Allah akan mengampunkan segala

dosanya yang telah lalu." Kita semua memang tidak tahu kapan malam itu akan

datang. Ada ulama yang berpendapat bahwa Lailatul Qadar itu bisa saja terjadi sejak

dari awal masuknya bulan Ramadhan sampai akhir, namun kapan pastinya, Allah

merahasiakannya. Dengan dirahasiakan itulah kita makin termotivasi untuk

menghidupkan seluruh bulan Ramadhan dengan berbagai macam ibadah, seperti

Tarawih, Tadarrus, shalat sunnah dan lain sebagainya.

Ada juga yang berpnedapat bahwa Lailatul Qadar itu ada pada sepuluh hari yang

terakhir di bulan Ramadhan (Madzhab Imam Syafi'i). Bahkan ada yang

mengkhususkannya di malam-malam ganjil di sepuluh hari terakhir. Tak sepatutnya

kita sebagai umat Islam saling memperdebatkan kapan pastinya malam Lailatul Qadar

itu akan terjadi. Namun yanmg jelas dan pasti, hanya terjadi di malam bulan

Ramadhan, Allah merahasiaknnya. Namun, pada malam itu ada ciri-ciri alam yang

menandakan bahwa malam itu adalah malam Lailatul Qadar (akan dibahas

selanjutnya saja).

So...jangan dikendurkan niat ibadahnya selama bfyak mungkin. Mari....ber'iitikaf di

mesjid di 10 akhir Ramadhan dengan dzikir ato membaca Al-Qur'an. [Kaka Atsaury ].
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26.5 0456. KEAJAIBAN LAILATUL QODAR

PERTANYAAN :

Dwi Puspitasari

Assalamu'alaikum. Malam lailatul qodar lebih baik dari seribu bulan, pertanyaannya :

- yang dimaksud seribu bulan itu , seribu bulan seperti bulan ramadhan atau

bagaimanakah?

- yang dimaksud malam itu dari selesai maghrib sampai tengah malam ataukah hanya

beberapa jam diwaktu malam dimaksud?

JAWABAN :

Mayyit Edan

wa'alaikumsalam.wr.Wb.. 1000 bulan pada hari biasa. Dari maghrib - Subuh/

tenggelam matahari-terbit. Dalam 1 malam, yang paling utama adalah 1/3 terakhir :

sekitar jam 2-subuh Wib.

Arwandi Arwan

1] seribu bin yg di maksud adlh seribu bin yg didalam,a tdk ada mlm qadar yaitu yg

bkn ddlm,a bln ramadhan.adapun jika ada didalam,a bln ramadhan mka tdk bisa

dibandingkan. Klo tdkkhlaf ketERANGANNYa ada dlm ktblanatut THalibin.

2] dari slps magrib Smpai trbit fajar sbgmana tsb dlm surat Alqadar.

Imron Rosyadi II

RAHASIA LAILATUL QADAR

:&ji J: (3) Jé- -ji 3 : Ai i: (2) Ai ju. Ajsi u: (1) Ai :u J' suji ū.

15) : sta :-2& (4), J: : esy se.

Sesungguhnya kami Telah menurunkannya (AlQuran) pada malam kemuliaan

( Lailatul Qodr ) 2. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? 3. Malam

kemuliaan itu lebih baik dari Seribu bulan. 4. Pada malam itu turun malaikat-malaikat

danmalaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. 5. Malam itu

(penuh) kesejahteraan sampai terbitfajar.

Salah satu keistimewaan bulan Ramadhan adalah satu malam yang paling ditunggu

tunggu oleh umat Islam di seluruh dunia, Lailatul Qadar.Banyak ayat didalam Al-Quran

yang menceritakan tentang barakahnya malam ini, dimana pada malam ini diturunkan

Al-Quran.Banyak diantara orang menunggu kedatangan Lailatur Qadar dalam sepuluh

hari terakhir. Tafsir Surat Al-Qadar Satu surat yang begitu signifikan menceritakan

mengenai peristiwa malam tersebut ialah surahAl-Qadar yang berisi 5 ayat. Surat Al

Qadar adalah surat ke 97 menurut susunannya didalam Mushaf.

Ada diantara ulama-ulama mengatakan bahwa surat Al-Qadar ini turun selepas hijrah

Nabi saw ke Madinah. Didalam membicarakan pentafsiran ayat, amatlah bijak jika kita
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mengambil penafsiran yang diambil dari Tafsir Jalalain: Kesimpulannya bahwa malam

Al-Qadar itu secara sejarahnya di turunkan Al-Quran dari Lauhul Mahfuz kelangit

dunia. Kemuliaan malam tersebut telah dikhabarkan kepada Rasulullah SAW. Bulan

itu dikatakan satu bulan dengan barakah seperti 1000 bulan. Di malam tersebut para

malaikat-malaikat dan Jibril turun ke bumi dan memohon Allah mengkabulkan doa'

do'a hambanya. Kemuliaan malam tersebut berakhir dengan terbitnyafajar.

Pentafsiran yang lebih terperinci sedikit mengenai ayat pertama surah Al-Qadar ini

dapat kita lihat dari Tafsir Ibnu Katsir: AllahSWT telah mengkhabarkan sesungguhnya

Ia telah menurunkan Al-Quran padamalam Lailatul Qadar. Dimana Allah berfirman,

"Sesungguhnya kami turunkannya di malam yg barakah". Inilah yang kemudian

dikenal sebagai malam Al-Qadar yg berada didalam bulan Ramadan sebagaimana

firmannya,"Pada bulan Ramadan yang diturunkan didalamnya Al-Quran". Berkata Ibnu

Abbas bahwa Allah SWT telah menurunkan Al-Quran keseluruhannya (secara total)

dari Lauhul Mahfuz ke Baitul 'Izzah dari langit dunia kemudian ia diturunkan secara

berpisah dan berperingkat selama 23 tahun keatas Nabi SAW, kemudian firman Allah

beliau memuliakan Lailatul Qadar dimana Allah SWT telah mengizinkan penurunan Al

Quran.

Penamaan Lailatul Qadar ada dua faktor kenapa malam ini disebut Lailtul qodar,

Faktor pertama: adalah karena malam Lailtul qodar merupakan malam yang agung

derajatnya, disebut agung adalah karana beberapa sebab:

§ Sebab pertama; karna pada malam ini ALLAH S.W.T menurunkan Al Quran

secara keseluruhan di Baitul 'izzah dilangit dunia sebelum diturunkan secara

terpisah-pisah, hal ini sebagaimana di sebutkan dalam Q.S Al Baqoroh: 185

"bulan ramadhan yang telah diturunkan didalamnya alquran sebagai petunjuk

bagi manusia", kemudian merujuk pada Q.S Al Qodr: 1," dan KAMI telah

turunkan AL Quran pada malam Lailtul qodar". Bahkan Allah swt

menyebutnya "malam barokah"sebagaimana dalam QS. Al Dukhon:3"Kami

telah turnkan alQuran pada malam barakah".

§ Sebab Kedua; karena pada malam ini lebiah utama dari seribu bulan, makna

seribu adalah ibarat dari keagungan bulan ini dengan maksud "mubalghoh"

sedangkan bilangan tidak bermafhum, dan menurut qoul yang mu'tamad

makna seribu adalah hakiki denagn demikina malam lailatul qodar adalah

malam yang lebih utama dari seribu bulan yang tidak ada didalamnya lailatul

qodar.

§ Sebab Ketiga; adalah karena malam lailatul qodar merupakan malam

turunnya malikat dan ruh, QS. Al Qodr: 4, disebut Ruh adalah jibril a.s dan

menurut qoul yang lain adalah malaikat yng hanya tapak pd malam itu.

§ Sebab Keempat; karna malam ini adalah malam "salam" QS.al Qodr: 5,

disebut salam adalah karena setan tiada mampu membuat kerusuhan pada

malam ini, hingga malam ini dipenuhi kebaikan sampai terbitnya fajar.
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Faktor kedua: adalah karna pada malam ini di pastikannya "kullu amrin hakim" yaitu

ditentukannya rizq manusia, ajal dan kematian manusia, hujan dan kemarau hingga

haji dan tidaknya manusia. Sebagaimana ALLAH S.W.T berfirman dalam QS.al

Dukhon: 4 "didalamnya(Lailtul qodar) di realisasikan setiap perkara yang telah di

putuskan", sebagian mufassirin memang mengatakan: bahwa yang di maksud ayat ini

adalah malam ishfu sya'ban, namun hal ini sangat keliru sbgai mana yang dijelaskan

imam nawawi dalam al majmu'. Malam Lailatul Qadar special bagi umat Nabi

Muhammad SAW Ummat MUHAMMAD saw adalah umat yang makhsus mendapat

malam lailatul qodar dengan makna bahwa ummat sebelumnnya tdak mendapatkan

lailatul qodar, hal ini sesuai dengan Qoul shahih dari jumhur Ulama.

Sesuai dengan asbabu nuzul bahwa ketika Rasul saw berisra' dan mi'raj Allah swt

memerintahkan semua Nabi dan Rasul a.s beserta ummatnya bekumpul di masjidil

aqsho, maka Rasul saw melihat diantara mereka ada yang sujud, ada yang ruku', dan

Rasul s.a.w melihat ada yang punya pengikut seratus, seribu dan ada yang lebih

banyak atau sedikit, maka ketika pandangan Rasul saw bertemu dengan ummat yang

sngat banyak, sedang umur mereka daiatara 300-900 tahuna, Rasul bertanya: "

ummat siapakah ini?? Dikatakan: "inilah ummat Musa as Rasul saw bertanya: "lalku

dimanakah ummatKu ??? Lalu ditunjukkanlah ummat yang lebih jauh banyak, dan

ketika umur mereka hanya berkisar 63-100 tahun maka Rasul saw mengeluh dan

gundah, ummatNya saw tidak bisa menyamai ibadahnya ummat Nabi Musa as. Lalu

Allah swt menberikan 'lailatul qodr' yang lebih utama dari seribu bulan, dengan arti:

jika ummat Muhammad saw dapat menemuinya dalam tiap tahun maka seolah2 dia

telah beribadah selama 83,34 tahun dan jika dia berumur 63 tahun maka seolah2 dia

telah beribadah selama 4000 tahun jika baligh di umur 25 tahun.

Keistimewaan Lailatul Qadar merujuk kepada surah Al-Qadar didalam membicarakan

persoalan keistimewaan Lailatul Qadar, : "Allah telah memuliakan Al-Quran dimalam

ini, dan ditambahnya dengan maqam yang mulia, yaitu kedudukan dan kemuliaannya

yang sangat banyak dari kebaikan dan kelebihan dari 1000 bulan.ketaatan dan ibadah

didalamnya menyerupai 1000 bulan yang bukan Lailatul Qadar. 1000 bulan ini

menyamai 83 tahun 4 bulan. Hanya di satu malam ini lebih baik dari umur seseorang

yang menghampiri 100 tahun, jika tambah berapa tahun beliau baligh dan

dipertanggung jawabkan". Dan pada malam itu turunnya malaikat-malaikat dengan

rahmat Allah dengan kesejahteraan dan barakahnya. Dan kesejahteraanya melimpah

sehingga ke terbit fajar. banyak hadist-hadist yang menyebutkan mengenai keutamaan

Lailatul Qadar ini. Yang banyak dianjurkan untuk mencarinya pada 10 malam terakhir.

Dalam Sahih Bukhari dari Hadis Abu Hurarirah,"Barangsiapa yang berqiam dimalam

Al-Qadar dengan penuh keimanan dan bersungguh-sungguh maka telah

diampunkannya apa yang telah lalu dari dosanya". (Riwayat Bukhari didalam Kitab Al

Saum). Rasulullah SAW telah memberi penjelasan kepada siapa yang lalai dan tidak

memperhatikan malam tersebut, yaitu sama seperti menghalang diirinya dari

menerima kebaikannya dan ganjarannya. Berkata para sahabat"Sesungguhnya bulan
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ini telahhadir kepada kamu didalamnya mengandung malam yang lebih baik dari

1000bulan. Siapa yang memuliakannya maka beliau akan dimuliakan kebaikan semua

perkara. Dan siapa yang tidak memuliakannya maka kebaikannya akan dihalang".

(Riwayat Ibnu Majah dari Hadis Anas, isnad Hassan sebagaimana didalam Sahih

Jaami' Al-Saghir). Tanda-tanda Lailatul Qadar Nabi Muhammad Saw juga pernah

mengkhabarkan kepada kita di beberapa sabda beliau tentang tanda-tanda lailatul

qadar, yaitu:

1. Udara dan suasana pagi yang tenang Ibnu Abbas radliyallahu’anhu berkata:

Rasulullah shallahu’alaihi wa sallam bersabda: “Lailatul qadar adalah malam tentram

dan tenang, tidak terlalu panas dan tidak pula terlalu dingin, esok paginya sang surya

terbit dengan sinar lemah berwarna merah” (Hadist Hasan) Angin dalam keadaan

tenang pada malam Lailatul Qodar, tidak berhembus kencang (tidak ada badai) dan

tidak ada guntur.

Hal ini berdasarkan hadits dari shohabat Jabir bin Abdillah sesungguhnya Rosululloh

bersabda (yang artinya), “Sesungguhnya Aku melihat Lailatul-Qodar kemudian

dilupakannya, Lailatul-Qodar turun pada 10 akhir (bulan Romadlon) yaitu malam yang

terang, tidak dingin dan tidak panas serta tidak turun hujan”. (HR. Ibnu Khuzaimah

no.2190 dan Ibnu Hibban no.3688 dan dishohihkan oleh keduanya). Kemudian, hadits

dari shohabat ‘Ubadah bin Shomit sesungguhnya Rosululloh bersabda (yang artinya)

“Sesungguhnya alamat Lailatul-Qodar adalah malam yang cerah dan terang seakan

akan nampak didalamnya bulan bersinar terang, tetap dan tenang, tidak dingin dan

tidak panas. Haram bagi bintang-bintang melempar pada malam itu sampai waktu

subuh. Sesungguhnya termasuk dari tandanya adalah matahari terbit pada pagi

harinya dalam keadaan tegak lurus, tidak tersebar sinarnya seperti bulan pada malam

purnama, haram bagi syaithon keluar bersamanya (terbitnya matahari) pada hari itu”.

(HR. Ahmad 5/324, Al-Haitsamy 3/175 dia berkata: perawinyatsiqoh)

2. Cahaya mentari lemah, cerah tak bersinar kuat keesokannya Dari Ubay bin Ka’ab

radliyallahu’anhu, bahwasanya Rasulullah shallahu’alaihi wa sallam bersabda:

“Keesokan hari malam lailatul qadar matahari terbit hingga tinggi tanpa sinar bak

nampan” (HR Muslim)

3. Terkadang terbawa dalam mimpi Seperti yang terkadang dialami oleh sebagian

sahabat Nabi radliyallahu’anhum.

4. Bulan nampak separuh bulatan Abu Hurairoh radliyallahu’anhu pernah bertutur:

Kami pernah berdiskusi tentang lailatul qadar di sisi Rasulullah shallahu’alaihi wa

sallam, beliau berkata, “Siapakah dari kalian yang masih ingat tatkala bulan muncul,

yang berukuran separuh nampan.” (HR. Muslim)

5. Malam yang terang, tidak panas, tidak dingin, tidak ada awan, tidak hujan, tidak ada

angin kencang dan tidak ada yang dilempar pada malam itu dengan bintang (lemparan

meteor bagi setan) Sebagaimana sebuah hadits, dari Watsilah bin al-Asqo’ dari

Rasulullah shallallahu’alaihi wa sallam: “Lailatul qadar adalah malam yang terang,
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tidak panas, tidak dingin, tidak ada awan, tidak hujan, tidak ada angin kencang dan

tidak ada yang dilempar pada malam itu dengan bintang (lemparan meteor bagi

setan)” (HR. at-Thobroni dalam al-Mu’jam al-Kabir 22/59 dengan sanadhasan)

6. Orang yang beribadah pada malam tersebut merasakan lezatnya ibadah,

ketenangan hati dan kenikmatan bermunajat kepada Rabb-nya tidak seperti malam

malam lainnya. Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad at-Thusi al

Ghazali yang dikenal dengan sebutan Imam Al-Ghazali, beliau memberikan jawaban

yang jelas dan gamblang, bahwa sebenarnya Lailatul Qadr dapat diketahui dari hari

awal bulan puasa Ramadhan itu di mulai. Kemudian beliau menuturkan : “Jika awal

bulan Ramadhan dimulai hari Ahad atau Rabu, maka Lailatul Qadr jatuh pada malam

29 Ramadhan. Jika awal bulan Ramadhan hari Senin, maka ia jatuh pada malam 21

Ramadhan. Jika awal Ramadhan hari Selasa atau Jum’at, maka ia jatuh pada malam

27 Ramadhan, dan jika awal Ramadhan hari Kamis maka ia jatuh pada malam 25

Ramadhan dan jika awal Ramadhan hari Sabtu maka ia jatuh pada malam 23

Ramadhan”.(Hasyiah Jamal Ala Syarkhil Minhaj, Juz II, hal. 357). Mengapa Lailatul

Qadar disembunyikan ? Ada beberapa kemungkinan jawaban, sebagaimana terpapar

dalam Tafsir Ar-Razi.

Yang menarik diantara kemungkinan-kemungkinan itu adalah sebagai berikut. Yakni

bahwa Allah menyembunyikan Lailatul Qadar agar hambaNya tak bertambah-tambah

dosa. Karena, jika Allah memberitahukan kapan Lailatul Qadar, maka kalau seorang

hamba melakukan ketaatan di malam itu, akan dilipatgandakan seperti pahala

ketaatan 1000 bulan. Maka, sebagaimana pula ketaatan, kemaksiatan pun akan

dilipatgandakan dosanya. Allah tahu bahwa sebagian hambaNya, jika diberitahu kapan

Lailatul Qadar pun, akan tetap berbuat maksiat. Berlipatgandanya dosa ini tak akan

terjadi jika si hamba tak tahu bahwa malam itu (yakni malam di mana ia berbuat

maksiat) adalah malam Lailatul Qadar. Selaras dengan kasih sayang Allah seperti ini,

adalah apa yang dilakukan oleh Rasulullah.

Diriwayatkan bahwa Rasullah shallallahu alaihi wa sallam masuk masjid, lalu melihat

orang yang sedang tidur. Lalu beliau berkata pada Ali bin Abi Thalib, “Wahai Ali,

bangunkan dia agar segera berwudlu!”. Ali menjawab, “Wahai Rasulullah,

sesungguhnya Anda gemar berlomba berbuat kebaikan. Mengapa tak Anda

bangunkan sendiri?” Nabi pun menjelaskan, “Karena penolakan dia atasmu (saat kau

bangunkan) bukanlah kekafiran. Aku lakukan itu (yakni tak membangunkan sendiri,

tapi menyuruh Ali), agar dosanya ringan jika dia melakukan penolakan”. Demikianlah,

jika semacam inilah kasih sayang Rasul, maka begitu juga kasih sayang Allah.

Seakan Allah berkata: “Jika kamu tahu Lailatul Qadar, dan kamu melakukan ketaatan

di waktu itu, maka kamu akan mendapatkan pahala 100 bulan. Dan jika kamu

melakukan kemaksiatan, maka kamu akan dapatkan siksa 1000 bulan. Dan, menolak

siksa lebih utama daripada menarik pahala”*Tafsir Al-Fakhr ar-Razi Disunahkan bagi

orang yang melihat lailatul Qodr untuk merahasiakannya.Termasuk tanda-tanda

lailatul qodr adalah; bahwa malam itu adalah malam yang sedang-sedang saja. Tidak
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panas dan juga tidak dingin dan matahari dipagi harinya terbit dengan sinar putih dan

tidak terlalu sinarnya (agak redup).

Lailatul Qodrini hanya dalam waktu sangat singkat, sepeti sambaran kilat saja, namun

demikian menjadikan seluruh malam mendapatkan keutamaan. Selain itu para

malaikat bolak-balik naik turun membawa rohmat Allah dengan mendatangi hajat

hamba-hambanya di bumi. Dan pada seluruh malam itu, Allah pun menampakkan diri

(rahmatnya), pada seluruh malam itu tidak seperti malam-malam selain Lailatul Qodr

–dimana Allah hanya menampakkan diri pada sepertiga malam saja-Disunahkan

menghidupkan sepuluh malam terakhir dari bulan Romadlon dengan berbagai bentuk

ibadah, supaya ia bisa menemui Lailatul Qodr.Lailatul Qodr adalah malam dimana

keajaiban-keajaiban dari kerajaan langit "nampak" pada malam itu. Manusiapun

pengalaman "kasyf" nya berbeda-beda. Sumber : http://www.facebook.com/note.php?

note_id=255048084520343

Mbah Jenggot II

Sesudah disyariatkannya ibadah shaum, dan agar umat Islam dapat merealisasikan

nilai taqwa, Allah SWT melengkapi nikmat-Nya dengan memberikan adanya "Lailat al

qodr". Allah berfirman : " Sesungguhnya Kami telah menurunkan Al-Qur'an pada "

Lailat al qodr". Tahukah kalian apakah "Lailat al qodr" ?. Itulah malam yang lebih

utama dari pada seribu bulan" (QS. Al Qodr : 1-3)

Keutamaan Lailat al Qodr

Ayat yang dikutip di atas jelas menunjukkan nilai utama dari " Lailat al qodr".

Mengomentari ayat di atas Anas bin Malik ra menyebutkan bahwa yang dimaksud

dengan keutamaan disitu adalah bahwa amal ibadah seperti shalat, tilawah al-Qur'an,

dan dzikir serta amal sosial (seperti shodaqoh dana zakat), yang dilakukan pada

malam itu lebih baik dibandingkan amal serupa selama seribu bulan (tentu di luar

malam lailat al qodr sendiri). Dalam riwayat lain Anas bin Malik juga menyampaikan

keterangan Rasulullah SAW bahwa sesungguhnya Allah mengkaruniakan "Lailat al

qodr" untuk umatku, dan tidak memberikannya kepada umat-umat sebelumnya.

Sementara berkenaan dengan ayat 4 surat al qodr, Abdullah bin Abbas ra

menyampaikan sabda Rasulullah bahwa pada saat terjadinya lailat al qodr, para

malaikat turun kebumi menghampiri hamba-hamba Allah yang sedang qiyam al lail,

atau melakukan dzikir, para malaikat mengucapkan salam kepada mereka. Pada

malam itu pintu-pintu langit dibuka, dan Allah menerima taubat dari para hambaNya

yang bertaubat. Dalam riwayat Abu Hurairah ra, seperti dilaporkan oleh Bukhori,

Muslim dan al Baihaqi, Rasulullah SAW juga pernah menyampaikan , "barangsiapa

melakukan qiyam (shalat malam) pada lailat al qodr, atas dasar iman serta semata

mata mencari keridloan Allah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa yang pernah

dilakukannya". Demikian banyaknya keutamaan lailat al qodr, sehingga Ibnu Abi

Syaibah pernah menyampaikan ungkapan al Hasan al Bashri, katanya : "Saya tidak

pernah tahu adanya hari atau malam yang lebih utama dari malam yang lainnya,
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kecuali' Lailatal qodr', karena lailatal qodr lebih utama dari (amalan) seribu bulan".

Hukum "Menggapai" Lailat al Qodr.

Memperhatikan pada arahan (taujih) Rasulullah SAW, serta contoh yang beliau

tampilkan dalam upaya "menggapai" lailat al qodr, dalam hal ini misalnya Umar

pernah menyampaikan sabda Rasulullah SAW : " Barangsiapa mencari lailat al qodr,

hendaknya ia mencarinya pada malam kedua puluh tujuh" (HR. Ahmad). Maka para

ulama' berkesimpulan bahwa berupaya menggapai lailat al qodr hukumnya sunnah.

IV. Kapankah terjadinya Lailat al Qodr Sesuai dengan firman Allah pada awal surat Al

Qodr, serta pada ayat 185 surat Al Baqoroh, dan hadits Rasulullah SAW. Maka para

ulama' bersepakat bahwa " Lailat al qodr" terjadi pada malam bulan Ramadhan.

Bahkan seperti diriwayatkan oleh Ibnu Umar, Abu Dzar, dan Abu Hurairah, lailat al

qodr bukannya sekali terjadi pada masa Rasulullah SAW saja, malainkan ia terus

berlangsung pada setiap bulan Ramadhan untuk mashlahat umat Muhammad, sampai

terjadinya hari qiyamat. Adapun tentang penentuan kapan persis terjadinya lailat al

qodr, para ulama berbeda pendapat disebabkan beragamnya informasi hadits

Rasulullah, serta pemahaman para shahabat tentang hal tersebut.

Sebagaimana tersebut dibawah ini:

1.Lailat al qodr terjadi pada malam 17 Ramadhan, malam diturunkannya Al

Qur'an. Hal ini disampaikan oleh Zaid bin Arqom, dan Abdullah bin Zubair ra.

(HR. Ibnu Abi Syaibah, Baihaqi dan Bukhori dalam tarikh).

2.Lailat al qodr terjadi pada malam-malam ganjil disepuluh hari terakhir bulan

Ramadhan. Diriwayatkan oleh Aisyah dari sabda Rasululah SAW: "Carilah

lailat al qodr pada malam-malam ganjil disepuluh hari terakhir bulan

Ramadhan" (HR. Bukhori, Muslim dan Baihaqi)

3.Lailat al qodr terjadi pada malam tanggal 21 Ramadhan, berdasarkan hadits

riwayat Abi Said al Khudri yang dilaporkan oleh Bukhori dan Muslim.

4.Lailat al qodr terjadi pada malam tanggal 23 bulan Ramadhan, berdasarkan

hadits riwayat Abdullah bin Unais al Juhany, seperti dilaporkan oleh Bukhori

dan Muslim.

5.Lailat al qodr terjadi pada malam tanggal 27 bulan Ramadhan, berdasarkan

hadits riwayat Ibnu Umar, seperti dikutip oleh Ahmad. Dan seperti diriwayatkan

oleh Ibnu Abi Syaibah, bahwa Umar bin al Khoththob, Hudzaifah serta

sekumpulan besar shahabat, yakin bahwa lailat al qodr terjadi pada malam 27

bulan Ramadhan. Rasulullah SAW seperti diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, juga

pernah menyampaikan kepada shahabat yang telah tua dan lemah tak mampu

qiyam berlama-lama dan meminta nasehat kepada beliau kapan ia bisa

mendapatkan lailat al qodr, Rasulullah SAW kemudian menasehati agar ia

mencarinya pada malam ke 27 bulan Ramadhan (HR. Thabroni dan Baihaqi).

6.Seperti difahami dari riwayat Ibnu Umar dan Abi Bakrah yang dilaporkan oleh
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26.6

Bukhori dan Muslim, terjadinya lailat al qodr mungkin berpindah-pindah pada

malam-malam ganjil sepanjang sepuluh hari terakhir bulan Ramadhan. Sesuai

dengan informasi terakhir ini, dan karena langka dan pentingnya lailat al qodr,

maka selayaknya setiap muslim berupaya selalu mendapatkan lailat al qodr

pada sepanjang sepuluh hari terakhir bulan Ramadhan.

Tanda-tanda terjadinya Lailat al qodr

Seperti diriwayatkan Oleh Imam Muslim, Ahmad, Abu Daud dan Tirmidzi, bahwa

Rasulullah SAW pernah bersabda: " Pada saat terjadinya lailat al qodr itu, malam

terasa jernih, terang, tenang, cuaca sejuk tidak terasa panas tidak juga dingin. Dan

pada pagi harinya matahari terbit dengan jernih terang benderang tanpa tertutup

sesuatu awan".

Apa yang perlu dilakukan pada lailatal qodr dan agar dapat menggapai lailatal qodr

1. Lebih bersungguh-sungguh dalam menjalankan semua bentuk ibadah pada hari

hari Ramadhan, menjauhkan diri dari semua hal yang dapat mengurangi

keseriusan beribadah pada hari-hari itu. Dalam peribadatan ini juga dengan

mengikutsertakan keluarga. Hal itulah yang dahulu dicontohkan Rasulullah SAW.

2. Melakukan i'tikaf dengan berupaya sekuat tenaga. Itulah yang dilakukan oleh

Rasulullah SAW.

3. Melakukan qiyamu al lail berjama'ah, sampai dengan rekaat terakhir yang

dilakukan imam, sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Dzar ra.

4. Memperbanyak do'a memohon ampunan dan keselamatan kepada Allah dengan

lafal : "Allahumma innaka 'afuwun tuhibul afwa fa'fu 'anni". Hal inilah yang

diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada Aisyah ra ketika beliau bertanya : 'wahai

Rasulullah, bila aku ketahui kedatangan lailat al qodr, apa yang mesti aku

ucapkan"? (HR. Ahmad, Ibnu Majah dan Tirmidzi)

Menggapai "Lailat al qodr" bagi Muslimah

Sebagaimana tersirat dari dialog Rasulullah SAW dengan Aisyah, istri beliau itu, maka

mudah disimpulkan bahwa kaum muslimah-pun disyari'atkan dan diperbolehkan

menggapai lailat al qodr . Dengan melakukan maksimalisasi ibadah yang memang

diperbolehkan untuk dilakukan seorang muslimah. VIII. Khotimah Demikian panduan

ringkas ini, mudah-mudahan pada bulan Ramadhan tahun ini Allah memperkenankan

kita meraih "Lailatal qodr", malam yang utama dari 1000 bulan alias 83 tahun itu.

0457. MAKALAH: LAILATUL QODAR - MALAM SERIBU BULAN

Di dalam bulan Ramadhan ini ada istilah malam LAILATUL QODAR. Orang orang

yang suka dengan malam tersebut pasti akan menghidupkan malam nya dengan

beribadah secara optimal dan semaksimal mungkin. Karena Allah mengatakan bahwa

malam tersebut adalah sebuah malam mulia yang lebih baik dari pada 1000 bulan (83
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Tepatnya malam tersebut itu kapan, nabi sendiri meski disini rupanya mengetahui

namun beliau tidak mengatakan kepada umatnya dengan jelas dan gamblang. Beliau

saw hanya mengatakan:”Carilah malam Lailatul Qodar itu dihari 10 terakhir bulan

ramadhan". Dan lebih spesifik lagi beliau menyebutkan ”Pada hari hari ganjil” nya. Di

kesempatan lain beliau juga pernah mengatakan tanda nya malam Lailatul Qodar saja,

seperti gejala alam, misalnya dipagi harinya itu langit tampak cerah dan udaranya

enak nyaman dsb.

Karena tidak adanya hadis yang tegas dalam jatuhnya malam Lailatul Qodar ini,

niscaya banyak ulama ulama yang berspekulasi yang sifatnya Dzon dengan berbagai

teori untuk mengetahui jatuhnya malam 1000 bulan tersebut. Seperti halnya ulama

dan ilmuan, sarjana islam sang hujjatul islam imam ghazali misalnya, beliau

mengatakan bahwa “Jika awal puasa diawali pada hari senin, maka malam lailatul

qodarjatuh pada malam tanggal 21/27ramadhan" (kayak puasa tahun ini).

tahun).

Menyikapi hadis nabi yang menyinggung lailatul qodar ini dengan “Carilah pada 10

terakhir ramadhan” berarti lailatul qodar ini tidak ada pada malam sebelum masuk 10

terakhir ya?

Lantas bagaimana yang dimaksud dengan "Nuzulul Qur'an" yang diperingati

oleh banyak orang pada tanggal 17 ramadhan?

Bukankah sudah jelas dalam surat Al Qodr ayat 1 menyebutkan "Sesungguhnya kami

telah menurunkannnya (Al Qur'an) pada malam kemuliaan". Sedang nabi menjelaskan

bahwa Lailatul Qodar itu jatuh pada 10 terakhir ramadhan. Tanggal 20 hingga 29/30.

bukan tanggal 17 dong??

Kemudian hadis nabi yang mengatakan “Pada hari ganjilnya” berarti maksudnya pada

malam tanggal 21,23,25,27 dan 29 ya? Ini adalah hari hari ganjil jika puasa ramadhan

nya genap selama 30 hari. Lha kalau puasa nya hanya 29 hari, maka yang dimaksud

ganjil, bukankah malam tanggal 20,22,24,26 dan 28?

Jika kita mengacu pada ayat Al Qur’an dalam surat Al Qodr yang menyebutkan

bahwa “Pada malam itu turun malaikat malaikat dan malaikat Jibril dengan ijin Tuhan

nya untuk mengatur segala urusan”berarti lailatul qodar itu benar benar jatuh dimalam

hari, bukan pada siang hari. Sekarang permasalahannya adalah sudah kita ketahui

bahwa belahan dunia negara negara ini waktu nya tidaklah sama. Malam disini belum

tentu malamnya negara sana. Malam disana belum tentu malamnya negara sini.

Setiap negara mempunyai waktu masing masing. Diantara mereka ada yang

berselisih 1 jam, 2 jam, 4 jam bahkan lebih dari itu.

Kesimpulannya adalah:”Lailatul Qodar ini sebenarnya jatuhnya di malam harinya

negara mana?"

Kalau memang jatuh di malam sesuai waktu negara masing masing misalnya, maka

para malaikat dan Jibril turunnya berkali kali dong alias pindah pindah?
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Atau jatuh pada malam hari serentak disemua negara dunia ini. Artinya yang

dimaksud malam disini adalah terhitung sejak waktu maghrib hingga fajar, jadi tidak

melulu diartikan jatuh pada jam 12 keatas, sehingga misalnya lailatul qodar di

Indonesia jatuh pada jam 12 malam, maka dimakkah Saudi Arabia pada waktu itu

menunjukkan pukul 8 (isya’).

Adakah negara yang selisihnya 12 jam atau lebih?

Atau begini, misalnya lailatul qodar nya jatuh di malam waktu Saudi arabia jam 3 pagi,

maka di Indonesia lailatul qodar nya ya pas pada jam 7 pagi. Implikasinya berarti kita

juga dituntut beribadah penuh semaksimal mungkin bukan hanya pada malam hari

saja! dan berarti lailatul qodar itu bisa jatuh pada pagi, siang dan sore hari dong?? dan

seterusnya dan seterusnya…

Sederhana saja, mungkin lebih baik kita tidak tahu saja tentang malam mulia lailatul

qodar ini, sehingga kita bisa tetap istiqomah ikhlas dalam beribadah kapan saja alias

tidak di titik beratkan hanya pada malam ganjil ganjil tersebut. Karena bagi orang

awam, jika menggunakan teori diatas akan berdampak kurang baik. Artinya begini,

misalnya dia berkeyakinan malam lailatul qodarnya jatuh pada malam tanggal 21

ramadhan, maka dia beribadah hanya semangat dan maksimal pada malam itu saja.

Untuk seterusnya tidak! Bahkan cenderung menurun santai dan leyeh leyeh seperti

sedia kala. Saya kira nabi tidak menginginkan umatnya seperti ini.

Memang bagaimana sih perilaku nabi disaat bulan ramadhan penuh?

Ya nabi semenjak tanggal 1 ramadhan hingga selesai, beliau ibadahnya semangat

maksimal dan total!!

Tidak hanya kenal malam, pagi siang dan sore… Namun, jika memasuki 10 hari

terakhir itu, beliau menambah semangatnya itu hingga membangunkan keluarga dan

para sahabatnya yang sedang asik tidur agar mereka bisa beribadah secara optimal

dan lebih maksimal lagi.

Nabi tidak egois!!

Nabi tidak posesif!!

Nabi tidak mempunyai sifat ingin memiliki dan mencintai Allah sendirian!!

Nabi tidak rakus akan malam lailatul qodar ini!!

Nabi memberi kesempatan kepada umatnya untuk juga menikmati dahsyatnya

malam mulia lailatul qodarini!!

Lalu bagaimana dengan anda?

Ibadah sunnah apakah yang anda andalkan dibulan penuh rahmat ini?

berapa rokaat qiyamul lailanda?

sudah berapa ribu ayat yang anda baca?

sudah berapa kali hatam alqur'an anda?

ikut berpuasakah panca indra anda?

anda habiskan dengan apa hari hari ramadhan ini?

jangan kita kotori kesucian bulan mulia ini dengan perbuatan dosa kita yang tak
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berguna !!

Selamat meraih malam seribu bulan !!
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27.1

TARIKH

Bab ini berisi dokumen tanya jawab dan diskusi tentang hal-hal yang berkaitan dengan

sejarah islam.

0015. Benarkah Syekh Siti Jenar Itu Ulama Sesat ?

PERTANYAAN :

Muhammad Zaekhirin

assalamualaikum akhi/ukhti, saya baru, saya ingin tanya tentang sejarah walisongo,

apakah benar Syeh Siti Jenar dipenggal kepalanya oleh walisongo karena

mengajarkan tasawuf sesat...???

JAWABAN :

الصوفية االنوار

SIAPAKAH SYEH SITI JENAR

Oleh: KH.Shohibul Faroji Al-Robbani

Nama asli Syekh Siti Jenar adalah Sayyid Hasan ’Ali Al-Husaini, dilahirkan di Persia,

Iran. Kemudian setelah dewasa mendapat gelar Syaikh Abdul Jalil. Dan ketika datang

untuk berdakwah ke Caruban, sebelah tenggara Cirebon. Dia mendapat gelar Syaikh

Siti Jenar atau Syaikh Lemah Abang atau Syaikh Lemah Brit.

Syaikh Siti Jenar adalah seorang sayyid atau habib keturunan dari Rasulullah Saw.

Nasab lengkapnya adalah Syekh Siti Jenar [Sayyid Hasan ’Ali] bin Sayyid Shalih bin

Sayyid ’Isa ’Alawi bin Sayyid Ahmad Syah Jalaluddin bin Sayyid ’Abdullah Khan bin

Sayyid Abdul Malik Azmat Khan bin Sayyid 'Alwi 'Ammil Faqih bin Sayyid Muhammad

Shohib Mirbath bin Sayyid 'Ali Khali Qasam bin Sayyid 'Alwi Shohib Baiti Jubair bin

Sayyid Muhammad Maula Ash-Shaouma'ah bin Sayyid 'Alwi al-Mubtakir bin Sayyid

'Ubaidillah bin Sayyid Ahmad Al-Muhajir bin Sayyid 'Isa An-Naqib bin Sayyid

Muhammad An-Naqib bin Sayyid 'Ali Al-'Uraidhi bin Imam Ja'far Ash-Shadiq bin Imam

Muhammad al-Baqir bin Imam 'Ali Zainal 'Abidin bin Imam Husain Asy-Syahid bin

Sayyidah Fathimah Az-Zahra binti Nabi Muhammad Rasulullah Saw.

Syaikh Siti Jenar lahir sekitar tahun 1404 M di Persia, Iran. Sejak kecil ia berguru

kepada ayahnya Sayyid Shalih dibidang Al-Qur’an dan Tafsirnya. Dan Syaikh Siti

Jenar kecil berhasil menghafal Al-Qur’an usia 12 tahun.

Kemudian ketika Syaikh Siti Jenar berusia 17 tahun, maka ia bersama ayahnya

berdakwah dan berdagang ke Malaka. Tiba di Malaka ayahnya, yaitu Sayyid Shalih,

diangkat menjadi Mufti Malaka oleh Kesultanan Malaka dibawah pimpinan Sultan
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Muhammad Iskandar Syah. Saat itu. Kesultanan Malaka adalah di bawah komando

Khalifah Muhammad 1, Kekhalifahan Turki Utsmani.

Akhirnya Syaikh Siti Jenar dan ayahnya bermukim di Malaka.

Kemudian pada tahun 1424 M, Ada perpindahan kekuasaan antara Sultan Muhammad

Iskandar Syah kepada Sultan Mudzaffar Syah. Sekaligus pergantian mufti baru dari

Sayyid Sholih [ayah Siti Jenar]kepada Syaikh Syamsuddin Ahmad.

Pada akhir tahun 1425 M. Sayyid Shalih beserta anak dan istrinya pindah ke Cirebon.

Di Cirebon Sayyid Shalih menemui sepupunya yaitu Sayyid Kahfi bin Sayyid Ahmad.

Posisi Sayyid Kahfi di Cirebon adalah sebagai Mursyid Thariqah Al-Mu’tabarah Al

Ahadiyyah dari sanad Utsman bin ’Affan. Sekaligus Penasehat Agama Islam

Kesultanan Cirebon. Sayyid Kahfi kemudian mengajarkan ilmu Ma’rifatullah kepada

Siti Jenar yang pada waktu itu berusia 20 tahun. Pada saat itu Mursyid Al-Thariqah Al

Mu’tabarah Al-Ahadiyah ada 4 orang, yaitu:

1. Maulana Malik Ibrahim, sebagai Mursyid Thariqah al-Mu’tabarah al-Ahadiyyah, dari

sanad sayyidina Abu Bakar ash-Shiddiq, untuk wilayah Jawa Timur, Jawa Tengah,

Bali, Sulawesi, Kalimantan, Nusa Tenggara, Maluku, dan sekitarnya

2. Sayyid Ahmad Faruqi Sirhindi, dari sanad Sayyidina ’Umar bin Khattab, untuk

wilayah Turki, Afrika Selatan, Mesir dan sekitarnya,

3. Sayyid Kahfi, dari sanad Sayyidina Utsman bin ’Affan, untuk wilayah Jawa Barat,

Banten, Sumatera, Champa, dan Asia tenggara

4. Sayyid Abu Abdullah Muhammad bin Ali bin Ja’far al-Bilali, dari sanad Imam ’Ali bin

Abi Thalib, untuk wilayah Makkah, Madinah, Persia, Iraq, Pakistan, India, Yaman.

Kitab-Kitab yang dipelajari oleh Siti Jenar muda kepada Sayyid Kahfi adalah Kitab

Fusus Al-Hikam karya Ibnu ’Arabi, Kitab Insan Kamil karya Abdul Karim al-Jilli, Ihya’

Ulumuddin karya Al-Ghazali, Risalah Qushairiyah karya Imam al-Qushairi, Tafsir

Ma’rifatullah karya Ruzbihan Baqli, Kitab At-Thawasin karya Al-Hallaj, Kitab At-Tajalli

karya Abu Yazid Al-Busthamiy. Dan Quth al-Qulub karya Abu Thalib al-Makkiy.

Sedangkan dalam ilmu Fiqih Islam, Siti Jenar muda berguru kepada Sunan Ampel

selama 8 tahun. Dan belajar ilmu ushuluddin kepada Sunan Gunung Jati selama 2

tahun.

Setelah wafatnya Sayyid Kahfi, Siti Jenar diberi amanat untuk menggantikannya

sebagai Mursyid Thariqah Al-Mu’tabarah Al-Ahadiyyah dengan sanad Utsman bin

’Affan. Di antara murid-murid Syaikh Siti Jenar adalah: Muhammad Abdullah

Burhanpuri, Ali Fansuri, Hamzah Fansuri, Syamsuddin Pasai, Abdul Ra’uf Sinkiliy, dan
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lain-lain.

KESALAHAN SEJARAH TENTANG SYAIKH SITI JENAR YANG MENJADI FITNAH

adalah:

1. Menganggap bahwa Syaikh Siti Jenar berasal dari cacing. Sejarah ini bertentangan

dengan akal sehat manusia dan Syari’at Islam. Tidak ada bukti referensi yang kuat

bahwa Syaikh Siti Jenar berasal dari cacing. Ini adalah sejarah bohong. Dalam sebuah

naskah klasik, Serat Candhakipun Riwayat jati ; Alih aksara; Perpustakaan Daerah

Propinsi Jawa Tengah, 2002, hlm. 1, cerita yg masih sangat populer tersebut dibantah

secara tegas, “Wondene kacariyosyen Lemahbang punika asal saking cacing, punika

ded, sajatosipun inggih pancen manungsa darah alit kemawon, griya ing dhusun

Lemahbang.” [Adapun diceritakan kalau Lemahbang (Syekh Siti Jenar) itu berasal dari

cacing, itu salah. Sebenarnya ia memang manusia yang akrab dengan rakyat jelata,

bertempat tinggal di desa Lemah Abang]….

2. “Ajaran Manunggaling Kawulo Gusti” yang diidentikkan kepada Syaikh Siti Jenar

oleh beberapa penulis sejarah Syaikh Siti Jenar adalah bohong, tidak berdasar alias

ngawur. Istilah itu berasal dari Kitab-kitab Primbon Jawa. Padahal dalam Suluk Syaikh

Siti Jenar, beliau menggunakan kalimat “Fana’ wal Baqa’. Fana’ Wal Baqa’ sangat

berbeda penafsirannya dengan Manunggaling Kawulo Gusti. Istilah Fana’ Wal Baqa’

merupakan ajaran tauhid, yang merujuk pada Firman Allah: ”Kullu syai’in Haalikun Illa

Wajhahu”, artinya “Segala sesuatu itu akan rusak dan binasa kecuali Dzat Allah”.

Syaikh Siti Jenar adalah penganut ajaran Tauhid Sejati, Tauhid Fana’ wal Baqa’,

Tauhid Qur’ani dan Tauhid Syar’iy.

3. Dalam beberapa buku diceritakan bahwa Syaikh Siti Jenar meninggalkan Sholat,

Puasa Ramadhan, Sholat Jum’at, Haji dsb. Syaikh Burhanpuri dalam Risalah

Burhanpuri halaman 19 membantahnya, ia berkata, “Saya berguru kepada Syaikh Siti

Jenar selama 9 tahun, saya melihat dengan mata kepala saya sendiri, bahwa dia

adalah pengamal Syari’at Islam Sejati, bahkan sholat sunnah yang dilakukan Syaikh

Siti Jenar adalah lebih banyak dari pada manusia biasa. Tidak pernah bibirnya

berhenti berdzikir “Allah..Allah..Allah” dan membaca Shalawat nabi, tidak pernah ia

putus puasa Daud, Senin-Kamis, puasa Yaumul Bidh, dan tidak pernah saya melihat

dia meninggalkan sholat Jum’at”.

4. Beberapa penulis telah menulis bahwa kematian Syaikh Siti Jenar, dibunuh oleh

Wali Songo, dan mayatnya berubah menjadi anjing. Bantahan saya: “Ini suatu

penghinaan kepada seorang Waliyullah, seorang cucu Rasulullah. Sungguh amat keji

dan biadab, seseorang yang menyebut Syaikh Siti Jenar lahir dari cacing dan

meninggal jadi anjing. Jika ada penulis menuliskan seperti itu. Berarti dia tidak bisa

berfikir jernih. Dalam teori Antropologi atau Biologi Quantum sekalipun. Manusia lahir

dari manusia dan akan wafat sebagai manusia. Maka saya meluruskan riwayat ini
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27.2

berdasarkan riwayat para habaib, ulama’, kyai dan ajengan yang terpercaya

kewara’annya. Mereka berkata bahwa Syaikh Siti Jenar meninggal dalam kondisi

sedang bersujud di Pengimaman Masjid Agung Cirebon. Setelah sholat Tahajjud. Dan

para santri baru mengetahuinya saat akan melaksanakan sholat shubuh.

5. Cerita bahwa Syaikh Siti Jenar dibunuh oleh Sembilan Wali adalah bohong. Tidak

memiliki literatur primer. Cerita itu hanyalah cerita fiktif yang ditambah-tambahi, agar

kelihatan dahsyat, dan laku bila dijadikan film atau sinetron. Bantahan saya: Wali

Songo adalah penegak Syari’at Islam di tanah Jawa. Padahal dalam Maqaashidus

syarii’ah diajarkan bahwa Islam itu memelihara kehidupan [Hifzhun Nasal wal Hayaah]

. Tidak boleh membunuh seorang jiwa yang mukmin yang di dalam hatinya ada Iman

kepada Allah. Tidaklah mungkin 9 waliyullah yang suci dari keturunan Nabi

Muhammad akan membunuh waliyullah dari keturunan yang sama.” Tidak bisa

diterima akal sehat.

Penghancuran sejarah ini, menurut ahli Sejarah Islam Indonesia (Azyumardi Azra)

adalah ulah Penjajah Belanda, untuk memecah belah umat Islam agar selalu bertikai

antara Sunni dengan Syi’ah, antara Ulama’ Syari’at dengan Ulama’ Hakikat. Bahkan

Penjajah Belanda telah mengklasifikasikan umat Islam Indonesia dengan Politik

Devide et Empera [Politik Pecah Belah] dengan 3 kelas:

1. Kelas Santri [diidentikkan dengan 9 Wali]

2. Kelas Priyayi [diidentikkan dengan Raden Fattah, Sultan Demak]

3. Kelas Abangan [diidentikkan dengan Syaikh Siti Jenar]

Wahai kaum muslimin...melihat fenomena seperti ini, maka kita harus waspada

terhadap upaya para kolonialist, imprealis, zionis, freemansory yang berkedok

orientalis terhadap penulisan sejarah Islam. Hati-hati....jangan mau kita diadu dengan

sesama umat Islam. Jangan mau umat Islam ini pecah. Ulama’nya pecah. Mari kita

bersatu dalam naungan Islam untuk kejayaan Islam dan umat Islam.

0034. Habib Husein bin Muhammad bin Thahir (Jombang)

Al-Haddad

Habib Husein bin Muhammad bin Thahir (Jombang )Al-Haddad lahir di Qaidun

tahun 1302 H, beliau dibesarkan dan dididik sendiri oleh ayah dan kakeknya. Sejak

kecil sudah tampak tanda-tanda bahwa hati anak ini selalu terpaut kepada Allah swt.

Sebagaimana ucapan Al-Bushiri :

Bila petunjuk Allah swt bersemayam di hati

Anggota tubuh pun menjadi bersemangat mengabdi
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Maka beliau pun gemar menghadiri majelis kaum ulama dan sholihin sehingga

berhasil meraih ilmu, nur, madad dan nafahat mereka. Beliau kemudian meninggalkan

kota kelahirannya, Qaidun untuk melaksanakan ibadah haji dan berziarah ke Makam

Rasulullah saw. Pada perjalanan hajinya, beliau menyempatkan diri untuk menimba

ilmu dari ulama-ulama besar yang ada di tanah suci.

Pada tahun 1329 H, di usia 27 tahun, beliau melakukan perjalanan ke Pulau Jawa. Di

Pulau Jawa saat itu masih banyak dihuni kaum Sholihin, seperti ayahnya sendiri Habib

Muhammad bin Thahir Al-Haddad yang pernah bertemu dengan Nabi Muhammad saw

dalam keadaan jaga, juga saudaranya yang shaleh, Habib Alwi bin Muhammad Al

Haddad, lalu Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi, Habib Abdullah bin Muhsin Al

Aththas, Habib Ahmad bin Abdullah bin Thalib Al-Aththas, Habib muhammad bin

Ahmad Al-Muhdhar, Habib Abu Bakar bin Umar bin Yahya, Habib Abdullah bin Ali bin

Hasan Al-Haddad dan Imam yang bertindak sebagai Khalifah para salaf, Habib Abu

Bakar bin Muhammad bin Umar Assegaf.

Beliau mengikuti majelis dan belajar kepada para habaib tersebut. Beliau dekat

dengan mereka dan mendapat tempat di hati mereka, khususnya Habib Muhammad

bin Idrus Al-Habsyi.

Di antara beliau dan saudara kandungnya Habib Alwi terjalin ikatan cinta yang sangat

kuat. Masing-masing sangat memelihara hak saudaranya. Apabila Habib Husein

hendak berpisah setelah berbicara dengan kakaknya, beliau berjalan mundur

sehingga tidak membelakangi kakaknya. Habib Abu Bakar bin Muhammad Assegaf

berkata : "Aku belum pernah melihat persaudaraan seperti 'Alwi dan Husein.

Masing-masing lebih mengutamakan urusan saudaranya daripada urusannya

sendiri. Apabila meminta doa', masing-masing menyebut nama saudaranya, dan

tidak menyebut namanya sendiri.

Jika tidur di rumah kakaknya, Habib Husein tidak pernah tidur di atas ranjang

karena takut posisinya lebih tinggi dari kakaknya.

Habib Alwi berkata tentang adiknya : "Aku berada dalam keberkatan Husein"

Habib Husein dan kakaknya mempunyai ikatan yang sangat kuat dengan Habib Abu

Bakar bin Muhammad Assegaf. Mereka mendorong masyarakat agar menghadiri

majelis dan rauhah Habib Abu Bakar . Apabila hadir di majelis Habib Abu Bakar,

beliau selalu menundukkan kepala dan mengagungkan kedudukan Habib Abu Bakar,

karena menyadari kedudukannya di sisi Allah swt.

Suatu hari Habib Husein berkata: "Habib Abu Bakar memegang maqam al-Quthb Abu

Bakar bin Abdullah al-Aidrus al-Adani."

Pada kesempatan lain beliau berkata : "Habib Abu Bakar berada dalam maqam as
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Syuhud. Beliau dapat melihat hakekat dari segala sesuatu."

Rumah Habib Husein di Jombang menjadi pusat tujuan orang-orang yang

membutuhkan, yaitu : kaum faqir miskin, yatim, janda dan lain-lain. Setiap kali tampak

tamu keluar dari rumahnya, tampak pula tamu lain yang datang berkunjung.

Kedatangan mereka disambut dengan senyuman dan dilayani dengan penghormatan.

Habib Husein menggembirakan mereka dan tidak lupa menyisipkan nasihat-nasihat

yang berharga. Sehingga mereka yang datang dalam keadaan susah, pulang ke

rumah dalam keadaan senang dan bahagia.

Beliau sangat memperhatikan urusan kaum muslimin dan budi pekerti mereka. Beliau

menganjurkan mereka untuk saling bersilaturrahim, mendamaikan mereka yang

bermusuhan, menganjurkan hartawan untuk bersedekah dan mengingatkan mereka

bahaya bakhil dan kikir. Beliau selalu menganjurkan masyarakat untuk memperhatikan

pendidikan agama. Pagi dan petang rumahnya tidak pernah sepi dari pengkajian kitab

kitan agama.

Beliau sangat tawadhu', mengerjakan sendiri kebutuhannya dan turut membantu

pekerjaan istrinya. Di akhir malam beliau menimba air dari sumur kemudian mengisi

sendiri bak mandinya. Apabila tamunya terbangun karena suara dari sumur di akhir

malam lalu hendak menggantikannya, beliau selalu menolak dan meminta mereka

kembali tidur, dan di pagi hari mereka akan mendapati bak mandi mereka telah penuh

dengan air.

Demikianlah kehidupan Habib Husein, beliau banyak berdzikir dan bertafakur, serta

tenggelam dalam berbagai ibadat dan kegiatan memikirkan umat. Sampai pada

malam ahad, tanggal 21 Jumadil Awwal 1376 H, beliau meninggal dunia di kota

Jombang pada Usia 74 tahun.

Setelah shalat ashar, jenazah beliau disholatkan oleh Habib Ahmad bin Gholib Al

Hamid dengan jamaah yang sangat banyak dari berbagai kota. Kemudian, berdasrkan

wasiat dari beliau sendiri, jasad beliau dibawa ke kota Tegal untuk di kuburkan di

samping makam ayahnya, Habib Muhammad bin Thahir, setelah sebelumnya

dishalatkan lagi oleh jamaah yang banyak dari berbagai kota dengan Imam Habib Ali

bin Abdurrahman al-Habsyi.

Persahabatan Habib Husein bin Muhammad dengan Habib Alwi bin Ali Al

Habsyi.

Ketika Abdul Qadir bin Umar Maulakheila mendengar kedatangan Habib Husein ke

kota Solo dari Jakarta tak lama setelah kematian kakak beliau Habib Alwi bin

Muhammad Al-Haddad, ia segera pergi ke rumah Sa'id Umar Sungkar karena Habib

Husein tinggal disana. Ia berniat untuk mengundang Habib Husein untuk menengok

rumah barunya. Begitu sampai di rumah Sa'id Umar, sebelum ia sempat
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mengutarakan niatnya, Habib Husein berkata : Wahai Abdul Qadir, Insya Allah aku

akan datang ke rumah barumu untuk mengucapkan selamat atas rumahmu yang

penuh berkah itu."

"Itulah keinginan dan harapanku. Kedatanganku ini selain untuk menyambut

kedatanganmu, juga untuk memintamu memuliakan rumahku. Namun, belum sempat

kuutarakan niatku, engkau telah mengabulkan permintaanku. Semoga Allah swt

membalasmu dengan kebaikan."Ucap Abdul qadir.

Hari selasa, Abdul Qadir mendengar bahwa Habib Husein berkunjung ke rumah

Abdullah bin Salim Assegaf. Ia lalu pergi kesana untuk menghadiri majelis dan untuk

menagih janji Habib Husein. Ketika melihat Abdul qadir, Habib Husein berkata,

"Sebenarnya hari ini aku berniat ke rumahmu, tapi aku sudah terlanjur janji kepada

seseorang."

"Ketika mengetahui engkau akan berkunjung ke rumah Abdullah bin Salim, aku yakin

engkau akan mampir ke rumahku. Karena itu aku memberitahu Sayyid al-Walid Alwi

bahwa engkau akan singgah ke rumahku. Sayyid al-Walid Alwi berkata bahwa beliau

akan hadir dalam majelis di rumahku," kata Abdul Qadir.

"Jika demikian halnya, maka majelis yang akan dihadiri oleh Akh Alwi tidak dapat

diganti (diqadha). Aku akan mengutus seseorang untuk menunda janjiku dengan

orang tersebut."

Abdul Qadir lalu memberitahu Sayyid Alwi bahwa Habib Husein akan datang ke

rumahnya. Beliau merasa senang lalu mengenakan pakaian lengkap dan pergi ke

rumah Abdul Qadir. Beliau duduk menanti Habib Husein. Tak lama kemudian Habib

Husein datang. Sayyid Alwi menyambutnya dengan penuh penghormatan. Beliau

duduk bersila sangat dekat di hadapan Habib Husein. Sedang Habib Husein duduk

seperti duduknya orang sedang attahiyat dalam shalat. Majelis berlangsung singkat,

tapi sangat agung. Dari lisan keduanya hanya terdengar beberapa kalimat.

Kadangkala suara keduanya terdengar terdengar keras. Para hadirin mendengarkan

dengan penuh perhatian, tapi mereka tidak mengerti apa yang sedang mereka

perbincangkan. Hanya saja, kebahagiaan yang dirasakan kedua habib ini meliputi

semua yang hadir. Sesekali wajah keduanya berseri, senyum simpul tersungging di

bibir. Keduanya tampak terlibat dalam pembicaraan yang penting tapi juga

menyenangkan. Dari beberapa kalimat yang tertangkap, keduanya membicarakan hal

dan kedudukan mulia para salaf yang saleh.

Ketika akan berpisah, seperti biasa, keduanya berpelukan cukup lama diiringi

isak tangis yang membuat setiap orang yang menyaksikan terharu meskipun

hati mereka telah membatu. Sayyid Alwi hendak bangkit untuk mengantarkan,

tapi Habib Husein selalu menolak. Beliau bahkan melarang Sayyidi Alwi bangkit

dari tempat duduknya. Habib Husein kemudian berjalan mundur. Beliau tidak
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mau membelakangi Sayyidi Alwi. Beliau tidak berpaling kecuali keluar dari pintu.

Selama dalam majelis keduanya saling merendahkan diri dan saling mengambil ilmu

dan manfaat. Tidak diragukan bahwa ini adalah sifat kaum shiddiqin, kedudukan ahli

tamkin, ahli ainul yaqin dan haqqul yaqin. [ Muhammad ]

27.3 0071. Detik-detik Wafatnya Rosulullah SAW

Al-'Arif Billah Al Ustadz Al Habib Ali Al Jufry mengisahkan Detik-detik wafatnya

Rosul SAW :

Wafatnya Adalah Kehidupan Sejatinya

Wahai,bagaimana hati kita tidak tergetar dan semakin merasakan kerinduan kepada

Rasulullah SAW? Bagaimana hati kita tidak terkesan dengan beliau ? Bagaimana kita

tidak dapat melupakan perintah untuk mencintai beliau? Bagaimana hati kita tidak

terikat untuk senantiasa merindukan beliau? Bagaimana hati kita tidak tesentuh kala

pribadi beliau diperdengarkan?

Dalam haji wada’nya (haji perpisahan), Rasulullah SAW berkhutbah di hadapan

sekitar 120.000 orang, “Wahai manusia,dengar dan perhatikanlah,sesungguhnya

aku tidak akan bertemu lagi dengan kalian selepas tahun ini.”

Semuanya terdiam, sambil terus mendengarkan kata demi kata yang diucapkan

Rasulullah SAW.

Beliau menasehati dan berwasiat kapada mereka tentang keterikatan mereka dengan

Tuhan dan agama mereka.Ketika itu Allah menurunkan ayat.”Pada hari ini telah Ku

sempurnakan untuk kalian agama kalian,Aku sempurnakan nikmat-Ku atas

kalian,dan Aku ridha Islam menjadi agama kalian.”

Allah menghidupkan makna kehidupan yang dahsyat di tengah-tengah mereka,dalam

suasana perpisahan dengan Rasulullah SAW.Saat itu, perpisahan dengan beliau

adalah sebuah sisi kehidupan bagi umatnya setelah itu.Kemudian Rasulullah SAW

pun pulang ke kota Madinah.

Bulan Rabi’ul Awwal tiba.

Di awal bulan itu,tubuh Rasulullah SAW terasa lemah.Beliau terserang sakit

demam.Tubuhnya pun disirami air sejuk.Beliau bersabda, “Siramilah aku denagn air

supaya aku dapat keluar untuk mengucapkan salam perpisahan dengan para

sahabatku.”

Baginda pun disirami air itu, yang membuat tubuhnya terasa lebih segar.
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“Sahabat Teragung”

Kemudian beliau keluar rumah,melangkahkan kakinya dengan diiringi kedua

sepupunya,Ali bin Abu Thalib dan Fadhl bin Abbas,radhiyallahu’anhuma.

Beliau menemui para sahabat.

Saat melihat hadirnya Rasulullah SAW di tengah-tengah mereka,tampak betapa

kegembiraan menyemburat dari wajah para sahabat.Kemudian Rasulullah SAW duduk

di atas mimbarnya.

Para sahabat terdiam,bersiap untuk mendengarkan segala apa yang akan diucapkan

Rasulullah SAW.

Rasulullah SAW pun berkhutbah,khutbah perpisahan.Beliau bersabda,”Seseorang

telah diberi pilihan,antara kehidupan di dunia atau menjumpai Ar-Rafiqul A’la

(“Sahabat Teragung”,Allah SWT).”

Rasulullah SAW pun kemudian mengulang-ulang kata itu, “Ar-Rafiqul A’la,Ar

Rafiqul A’la,Ar-Rafiqul A’la…”

Wahai orang yang berakal,adakah kehidupan Allah akan berakhir? Adakah

hubungan dengan Allah akan menemui titik penghabisan? Hubungan dengan

Ar-Rafiqul A’la itu sesungguhnya merupakan kehidupan itu sendiri. Ucapan

Rasulullah SAW itu menandakan bahwa ia memilih kehidupan yang sejati.

Hati sahabat Abubakar RA tersentuh.Ia pun berkata kepada Rasulullah SAW,”Ya

Rasulullah,demi ayah dan ibuku,biarlah ruh-ruh kami, anak-anak kami,dan sanak

keluarga kami,serta harta-harta kami,sebagai tebusan bagimu.”

Melihat Abubakar RA mengatakan itu,sahabat Abu Sa’id Al-Khudri RA berkata, “Ada

apa dengan orang tua ini? Apakah ia (Abubakar) sudah pikun?”

Rasulullah SAW telah menceritakan ihwal lelaki ini (Abubakar RA), yaitu seorang yang

telah meyakini penuh bahwa diri beliau sebagai utusan Allah SWT (saat yang lain

banyak yang mengingkarinya).Kelak Abu Sa’id mengatakan, “selepas wafatnya

Rasulullah SAW, Aku baru tahu,perkataan Abubakar itu perkataan yang tepat.”

Rasulullah SAW memandang Abubakar RA. Pandangan yang penuh

makna.Kemudian beliau berkata, “Biarkanlah sahabatku berkata kepadaku, Orang

yang paling percaya kepadaku adalah Abubakar. Sekiranya aku memilih kawan

dekat,niscaya aku akan memilih Abubakar. Tutuplah pintu rumah kalian yang

menuju masjidku,kecuali pintu rumah Abubakar.”

Wasiat-wasiat Rasulullah SAW
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“Ya Rasulullah, berwasiatlah kepada kami,”ujar para sahabat.

Kala itu, di antara yang diwasiatkan Rasulullah SAW, ”Berwasiatlah kalian terhadap

para wanita dengan kebaikan.’

Wasiat ini menyinpan makna yang luar biasa yang beliau katakan di saat beliau

hendak mengucapkan salam perpisahan kepada sekalian umatnya. Maknanya agar

kita mewujudkan hubungan yang baik sesama kita sepeninggal beliau, yang

dengannya kehidupan akan berjalan harmonis. Beliau mewasiatkan ini agar kita dapat

menggapai kehidupan yang sebenarnya, yaitu tatkala kita menjalani kehidupan ini

penuh dengan kebaikan.

Beliau juga berwasiat, “ Dan berwasiatlah kalian dengan baik terhadap

keluargaku.” Beliau ingin kita dapat terus hidup berkesinambungan dengan beliau.

Kenapa beliau mengatakan “ keluarga” yang dinisbahkan sebagai keluaga

beliau,“keluargaku”. Hal itu disebabkan beliau ingin mengajarkan kepada kita

bahwasanya perpindahan beliau dari alam dunia tidak dimaksudkan sebagai

terputusnya hubungan umat dengan beliau. Seakan beliau mengatakan,”Hubungan

kalian denganku tak akan terputus sekali kalian berhubungan dengan keluargaku.”

Wasiat beliau lainnya,”Janganlah kalian menjadi kafir selepas kepergianku dan

janganlah kalian berperang satu sama lain.”

Beliaupun terus berwasiat kepada para sahabat dengan wasiat-wasiat lain yang beliau

berikan kepada mereka.

Sebagian diantara mereka mengatakan,” Ya Rasullullah,jika engkau wafat,siapakah

yang akan memandikanmu?” Beliau menjawab, “Seseorang di antara ahlul baytku.”

Hati merka amat tersentuh dengan perpisahan yang akan mereka lalui,perpisahan

antara mereka dengan Rasulullah SAW.

Kemudian mereka berkata lagi, “Dengan apa engkau kami kafankan?”

Saat melihat rasa gundah melanda hati para sahabatnya,air mata Rasulullah SAW

pun berlinang.Beliau menjawab,” (Bahan) dalam pakaianku ini,atau kain dari

Yaman, atau jubah dari Syam,atau kapas dari Mesir.”

Abubakar Mengimami Shalat

Mereka terus bertanya kepada Rasulullah SAW dengan pertanyaan lainnya.Setelah

benyaknya pertanyaan sebagai persiapan bagi para sahabat bila sewaktu-waktu

Rasulullah SAW wafat dan meninggalkan mereka,Rasulullah SAW pun menangis.

Lalu beliau bersabda,”Berlaku lembutlah kepada nabi kalian.”Kemudian beliau

berdiri, melangkah pulang, dan memasuki rumah beliau.Beliau pun merebahkan diri di
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pembaringan.

Di saat yang sama, rasa bimbang semakin menggelayuti hati para sahabat. Kemudian

mereka meninggalkan pekerjaan dan urusan mereka dan berkeliling di sekitar rumah

Rasulullah SAW dan masjid beliau. Mereka ingin mengetahui perkembangan berita

tentang Rasulullah SAW. Sampai tiba pada waktu shalat,sedangkan imam mereka

(Rasulullah SAW) tidak kunjung keluar untuk shalat bersama mereka. Para

sahabatpun semakin bertambah bimbang.

Kemudian Rasulullah SAW berkata kepada Aisyah RA, “Perintahkan Abubakar

untuk mengimami shalat.” Aisyah RA (putri Abubakar RA) berkata kepada beliau,

“Ayahku seorang yang kurus dan aku khawatir ia akan menangis dan tak sanggup

berdiri. Mintalah dari umar, ya Rasulullah.”

Rasulullah SAW menjawab, “Kalian seperti sahabat Nabi Yusuf AS.

Perintahkanlah Abubakar untuk mengimami shalat.” Abubakar RA pun bangkit

mengimami jama’ah shalat fardhu yang pertama dan shalat-shalat berjama’ah

berikutnya.

Salam Perpisahan

Senin waktu shalat Subuh,12 Rabi’ul Awwal. Rasulullah SAW menyingkap tabir kain

dari pintu rumah beliau. Pandangannya mengarah kepada para sahabat. Tampak

mereka tengah shalat dengan khusyu’ dan tunduk di hadapan Allah SWT, di bawah

pimpinan Abubakar RA.

Segala puji bagi Allah, saat Rasulullah SAW memperhatikan para sahabatnya itu,

masjid pun bercahaya dengan kemunculan beliau. Sampai sebagian sahabat

mengatakan, “ Hampir saja kami terlalaikan dari shalat kami ketika Rasulullah

muncul.”

Abubakar RA hampir saja mundur dari pengimaman, sementara para sahabat yang

lainnya hampir saja memalingkan pandangannya kepada Rasulullah SAW. Rasulullah

SAW menunjuk dengan tangan beliau,”Tetaplah di tempat kalian.” Kemudian beliau

menutup kembali tirai di pintu masuk rumah beliau itu.

Para sahabat mengatakan, “Itulah saat terakhir Rasulullah SAW memandangi para

sahabatnya.”

Abdullah bin Mas’ud RA, pembantu Rasulullah SAW, mengatakan,ketika Rasulullah

SAW melihat mereka, beliau mengatakan, “Allah memelihara kalian,Allah

memberkati kalian,Allah menguatkan kalian,Allah menolong kalian,Allah

membantu kalian.” Inilah salam perpisahan dari seorang yang merindukan para

sahabatnya.Para sahabatpun memberi salam kepada Rasulullah SAW dan keluar dari

masjid.
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Dikatakan,para sahabat bergembira saat mendapati Rasulullah SAW memperhatikan

mereka dari pintu rumah beliau. Mereka menyangka kondisi kesehatan Rasulullah

SAW telah berangsur pulih.Karenanya, sebagian dari mereka kemudian beraktivitas

lagi seperti sedia kala,dan mereka menyangka bahwa itu adalah rahmat Allah SWT

terhadap mereka.

Berita Kematian yang Menggembirakan

Aisyah RA berkata, “Rasulullah SAW meminta izin dari sekalian istri beliau untuk

dirawat di rumahku,lalu mereka mengizinkan. Saat hari Senin itu,hari wafatnya

Rasulullah SAW,tiba,ruh beliau diambil di rumahku sedangkan beliau ada dalam

dekapanku.”

Ia berkisah, “Ketika kami semua sedang duduk,datanglah Fathimah sambil menangis.

Caara berjalannya mirip cara berjalan ayahandanya, Rasulullah SAW. Kemudian

beliau mendekap dan mengacupnya. Lalu beliau SAW membisikkan sesuatu di

telinganya. Sesaat kemudian Fathimah mengangkat kepalanya. Ia menangis

Kemudian Rasulullah SAW memberi isyarat kepadanya, beliau ingin membisikkan lagi

sesuatu kepada Fathimah. Fathimah mendekati ayahnya dan kemudian

Rasulullahberbisik kepadanya. Sesaat setelah itu Fathimah kembali mengangkat

kepalanya dengan penuh rasa gembira yang merona di wajahnya. Aku tidak pernah

melihat tangisan yang kemudian disusul dengan tertawa seperti itu.:

Aisyah RA pun bertanya kepada Fathimah RA, “Apa yang dibisikkan ayahandamu

kepadamu?” Fathimah RA menjawab, “Jangan engkau hiraukan hal itu,karena aku tak

mau membuka rahasia ini selagi beliau masih hidup.”

Kelak setelah Rasulullah SAW wafat, Aisyah bertanya lagi tentang hal itu. Fathimah

mengatakan, “Ya, ketika aku mendekati ayahku, beliau berbisik kepadaku, ‘Wahai

Fathimah,sekali dalam setahun Jibril mendatangiku untuk membacakan Al

Qur’an kepadaku dan pada tahun ini ia telah mendatangiku dua kali. Dan Allah

telah memberikan pilihan kepada ayahmu, antara dunia dan Ar-Rafiqul

A’la.’Ayahku memilih Ar-Rafiqul A’la. Dan aku diberi tahu bahwa nyawanya akan

dicabut pada hari itu. Lalu aku pun menangis.

Kemudian beliau memanggilku lagi dan membisikan kepadaku, ‘Apakah engkau

suka bahwa engkau menjadi penghulu wanita sekalian alam dan menjadi orang

yang pertama kali akan menyusulku?’ Aku pun bergembira dengan berita dari

ayahku itu.”

Kematian adalah sesuatu yang menyedihkan. Bagaimana dengan kabar kematianmu

ini, wahai Zahra? Fathimah mengatakan, “Berita kematianku ini mempercepat

pertemuanku dengan orang yang aku kasihi, dan inilah kehidupan yang sesungguhnya
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bagiku.”

Dialog dengan Malaikat Maut

Aisyah melanjutkan kisahnya, “Sebelum itu kami mendengar ada sesuatu yang

bergerak di balik pintu. Dan itu adalah Jibril. Jibril meminta izin Rasulullah untuk

masuk.

Beliau mengizinkannya.

Kemudian aku mendengar Rasulullah berkata kepadanya, ‘Wahai Jibril, Ar-Rafiqul

A’la…, Ar-Rafiqul A’la… Kami tahu bahwa sangkaan kami adalah tepat.’

Kemudian aku bertanya kepada Rasulullah SAW, Apa yang telah terjadi, wahai

Rasulullah?’ Rasulullah menjawab, ‘ Itulah Jibril yang datang dan berkata: Malaikat

maut telah berada di depan pintu dan meminta izin. Dan tidaklah malaikat maut

meminta izin kepada seorang pun baik sebelum dan sesudahmu.

Dan ia (jibril) mengatakan: Allah menyampaikan salam kepadamu dan Dia telah

merindukanmu,”

Maka, wahai orang-orang yang berakal,apakah perpindahan kepada Tuhan yang

merindukannya merupakan suatu kematian?

Bukan. Kehidupan yang sebenarnya adalah perpindahan kepada Allah, Yang Maha

hidup.

Kemudian malaikat maut mengatakan kepada Rasulullah SAW, “Jikalau engkau

berkenan, aku akan mencabut ruhmu untuk menemui Ar-Rafiqul A’la. Namun jika

engkau tak berkenan, aku akan biarkan mengikuti berlalunya masa sampai tempo

waktu yang engkau inginkan.”

Rasulullah memilih Allah Ta’ala. Ya, beliau memilih Sahabat Yang Teragung.

Kemudian malaikat maut pun masuk dan mengucapkan salam kepada Rasulullah

SAW. Ia berkata lagi, “Wahai Rasulullah, apakah kau mengizinkanku?”

Rasulullah SAW menjawab, “Terserah apa yang akan kau lakukan, Wahai malaikat

maut. Dan berlaku lembutlah sewaktu mencabut ruhku.”

“Hhhhhhhhhh……….” (Desis suara Rasulullah SAW menahan rasa sakit).

Rasulullah SAW kembali mengatakan kepada malaikat maut, “Berlaku lembutlah

kepadaku, wahai malaikat maut.”

Perhatikanlah (meski dicabut dengan selembut-lembutnya pencabutan ruh yang

pernah dilakukan malaikat maut), Rasulullah SAW pun merasakan sakitnya sakaratul
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maut. Maka bagaimana (yang akan dirasakan) oleh orang yang lalai dengan kematian

dalam kehidupan mereka? Mereka tidak merenungi saat-saat ketika nyawa dicabut

pada saat sakaratul maut.

“Beratkan bagiku,Ringankan bagi umatku”

Maka menanjak naiklah ruh mulia Baginda Rasulullah SAW, yang ditandai dengan

sentakan kedua kaki beliau. Peluh pun bercucuran dari dahi Baginda.Peluh yang

bagaikan butiran permata berbau kesturi.

Rasulullah SAW menyapu peluhnya itu dengan tangannya dan kemudian meletakkan

tangannya pada sebuah wadah di tepinya untuk menyejukan tubuhnya.

Kembali suara berdesis dari lisan suci beliau.”Hhhhhhhh……” Lantaran rasa sakit

yang ia alami pada saat sakaratul maut. Beliau pun mengatakan, “Sesungguhnya

maut itu amatlah berat, YA Allah,ringankan beratnya maut terhadapku”

Maka para malaikat dari langit pun turun kepada beliau. Mereka berkata, “Ya

Rasulullah, sesungguhnya Allah menyampaikan salam atasmu dan Dia menyatakan

bahwa sesungguhnya perihnya sakaratul maut 20 kali lipat (dalam riwayat lain 70 kali

lipat) dari rasa sakit akibat padang yang menusuk tubuh.”

Rasulullah SAW pun menangis dengan tangisan yang tiada tangisan lain yang lebih

menyedihkan bagi kalian semua. Beliau berdoa, “Ya Allah, beratkanlah (sakaratul

maut) ini atasku, tapi ringankanlah atas umatku.”

Wahai,bagaimana hati kita tidak tergetar dan semakin merasakan kerinduan kepada

Rasulullah SAW? Bagaimana hati kita tidak terkesan dengan Rasulullah SAW?

Bagaiman kita dapat melupakan perintah untuk mencintai beliau? Bagaimana hati kita

tidak terikat untuk senantiasa merindukan beliau? Bagimana hati kita tidak tersentuh

kala pribadi beliau diperdengarkan?

Pesan Terakhir

Aisyah RA berkata, “Saudaraku,Abdurrahman bin Abubakar, masuk dan ia sedang

membawa sebatang kayu siwak yang ujungnya belum dilembutkan. Aku lihat

Rasulullah memandang kearahnya dan adalah Rasulullah SAW menyukai siwak.”

Maka, apakah kalian menyukai apa yang beliau suka dari sunnah-sunnah beliau?

Adalah Rasulullah SAW menyukai siwak.

Aisyah menyatakan,”Aku bertanya kepada Rasulullah,’Ya Rasulullah, apakah engkau

menginginkannya (siwak)?’

Rasulullah, di saat beliau sudah tak dapat lagi berkata-kata dan kami pun tak dapat

mendengar sesuatu pun darinya, memberi isyarat dengan menganggukkan kepala
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beliau, pertanda beliau menginginkan untuk bersiwak. Dan perkara yang terakhir

beliau katakana adalah, ‘Ash-shalah….ash-shalah….ash-shalah…’-‘Shalat….

Shalat…. Shalat…..’

Maka,apakah yang kalian lakukan terhadap wasiat Nabi kalian di saat-saat akhir dari

kehidupannya di dunia ini? Shalat adalah hubungan kalian dengan Tuhan, agar terjalin

hubungan yang hakiki dengan-Nya.

Wahai orang yang mendahulukan perkerjaan dunianya dan hawa nafsunya sebelum

shalat,yang mendahulukan keterlenaannya disbanding shalatnya,ingatlah, wasiat yang

terakhir dituturkan oleh kekasih kalian di akhir usianya adalah,’Ash-shalah…. Ash

shalah… ash-shalah….’, di samping ‘Berwasiatlah dengan kebaikan terhadap para

wanita’, dan juga,’Aku berwasiat kepadamu dengan kebaikan terhadap keluargaku.’

Sesaat kemudian,lidah Rasulullah SAW tampak kaku. Tapi, ruh beliau belum tercabut.

Beliau masih berkata-kata.” Dan majelis ini, kata Habib Ali, adalah salah satu

kenyataan yang menggambarkan keadaan ruh Rasulullah SAW.

Kalaulah tidak karena kehidupan Rasulullah SAW yang wujud dalam diri kita,niscaya

kita tidak tersentak saat disebut perihal kisah wafatnya Rasulullah SAW. Bergetarnya

hati kalian saat disebutkan perihal kejadian-kejadian pada saat wafatnya Rasulullah

SAW adalah sebagiam dari petunjuk yang nyata bahwa kematian beliau adalah

sebuah kehidupan.Adakah kematian yang dapat menggerakkan banyak hati?

Sejahteralah Jasad Beliau

Kemudian, Aisyah melanjutkan, “Rasulullah SAW memberikam isyarat lewat

anggukan kepalanya, sebagai pertanda keinginannya. Maka aku berikan kepada

beliau kayu siwak yang belum dilembutkan itu. Tapi kemudian aku mengambilnya dari

tangan beliau ketika kulihat itu tak dapat beliau gunakan karena keras,belum

dilembutkan. Lalu aku melembutkannya dengan mulutku.

Aku bangga,karena,di kalangan para sahabat, benda terakhir yang masuk ke mulut

beliau adalah air liurku. Lalu aku meletakkannya dalam mulut beliau. Beliau pun

memegangnya dengan tangan beliau sendiri,”

Sakaratul maut yang dialami Rasulullah semakin mendalam. Cahaya memancar dari

wajah beliau, dan cahaya itu meliputi keluarganya. Waktu terus berjalan.

Ruh mulia Rasulullah SAW telah sampai pada kerongkongannya. Beliau membuka

kedua kelopak bola matanya. Kemudian beliau menunjukkan isyarat dengan jari

telunjuknya sebagai kesaksian atas keesaan Sang Pencipta, yaitu isyarat

ketauhidannya.

Tak lama kemudian, beliau pun mengembuskan napas terakhir.
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Sejahterakanlah jasad beliau yang agung setelah melalui hari-hari yang melelahkan,

lantaran segala hal ia baktikan demi keselamtan kita.

Sejahterakanlah jasad beliau setelah perutnya kerap kali diikat dan diganjal batu

karena kelaparan, demi pengorbanannya kepada kita.

Sejahterakanlah jasad beliau, yang pernah dilempari batu hingga melukai beliau,demi

dakwahnya kepada kita.

Sejahterakanlah jasad beliau,yang gerahamnya pernah dipatahkan, lantaran

kesungguhan beliau dalam membela agama yang akan menyelamatkan kita.

Sejahterakanlah jasad beliau, yang dahinya pernah dilukai sampai mengalir darah dari

dahinya yang mulia itu, lalu beliau menahannya dengan tangan beliau agar darah suci

beliau tak sampai jatuh ke tanah, sebagai rahmat bagi mereka, kaum yang memerangi

beliau, dan bagi kita, dari kemurkaan Allah SWT.

Sejahterakanlah jasad beliau, yang mata panah pernah menembus daging pipinya,

demi kita.

Sejahterakanlah jasad beliau,yang kakinya sampai bengkak disebabkan pengabdian

beliau kepada Allah SWT dan demidakwah kepada kita.

Sejahterakanlah jasad yang telah memikul kesukaran,keletihan, kesakitan,dan,

kelaparan karena kita.

Terhubung tak Berujung.

Ketika para penghuni rumah itu menyaksikan kepergian Rasulullah SAW, yaitu setelah

ruh beliau meninggalkan jasad beliau, tangis pun meledak menyelubungi seisi rumah.

“wahai Nabi Allah….! Wahai Rasulullah…! Wahai kekasih Allah….!”

Sesaat kesedihan menyelubungi rumah itu, seketika, suasana penuh haru

menyemburat di wajah para sahabat yang ada di dalam masjid.

Tak lama kemudian,berita wafatnya Rasulullah pun kemudian menyebar begitu cepat

ke segenap penjuru kota Madinah.

Musibah Terberat

Kembali lagi sejenak pada apa yang dialami Sayyidina Ali bin Abu Thalib KW pada

detik-detik yang sangat bersejarah itu. Saat itu, ia tengah duduk di sisi tubuh mulia

Rasulullh SAW.

Ketika ia melihat guncangan ruh beliau, ia melihat Sayyidatuna Aisyah RA menangis.

Maka kemudian ia mengangkat tubuh Rasulullah SAW dan meletakkannya di kamar
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beliau. Setelah meletakkan tubuh nan suci itu, di saat ruh Rasulullah SAW hampir

terlepas dari jasadnya, Sayyidina Ali pun terjatuh dan kemudian tak kuasa untuk

berdiri.

Maka kemudian,tatkala suara tangisan memenuhi ruangan rumah itu,terdengarlah

suara yang tidak terlihat siapa yang menyatakannya. Mereka mendenga suara yang

mengatakan,”Inna lillahiwa inna ilahi raji’un. Ya Ahlal Bait, a’zhamallahu ajrakum.

Ishbiru wahtasibu mushibatakum. Fa inna Rasulallah farathukum fil jannah.”

Sesungguhnya kita ini milik Allah dan akan kembali kepadaNya. Wahai penghuni

rumah,semoga Allah membesarkan ganjaran pahala kalian. Bersabarlah dan

bermuhasabahlah dengan musibah yang kalian alami ini. Maka sesungguhnya

Rasulullah mendahuluimu sekalian di surga.”

Ketika suara itu terdengar, merekapun terdiam dan menjadi tenang. Setelah suara itu

berhenti,mereka pun menangis lagi.

Demi Allah, Dzat Yang Disembah,kalian tidak pernah diberi musibah seperti musibah

yang mereka rasakan. Tiada satu rumah pun yang pernah merasakan kehilangan

seperti yang mereka rasakan.

Kabar itu tersiar cepat di kota Madinah. Para sahabat merasa kebingungan. Ketika

dikatakan kepada mereka “Wahai para sahabat, tidakkah kalian tahu, Rasulullah SAW

adalah manusia, dan sebagai manusia beliau pun pasti mengalami kematian?”,

mereka mengatakan,”Ya, tapi kehidupan beliau kekal dalam diri kami dan telah

menjadi cambuk dahsyat pada jiwa kami.”

Hati para sahabat terus bergetar.

Kala itu, Sayyidina Umar bin Khathab menghunuskan pedangnya sambil mengibas

ngibaskannya di jalan. Karena rasa sedih yang begitu mendalam, ia

berteriak,”Sekelompok dari golongan munafik berkata bahwa Rasulullah telah mati.

Rasulullah SAW tidak wafat. Akan tetapi beliau menjumpai Tuhannya sebagaimana

perginya Musa AS. Dan beliau kembali kepada kita. Siapa yang menyatakan

Rasulullah telah mati akan kutebas dengan pedangku ini.”

Setelah sampai kabar kepada Abdullah bin Zaid RA, ia menangis,kemudian

menengadahkan tangannya dan berdoa, “Ya Allah, ambillah penglihatanku ini,

sehingga aku tak dapat melihat seorang pun lagi selepas kepergian Rasulullah SAW.”

Maka,ia pun kehilangan penglihatan pada saat itu juga.

Sahabat yang lain, ketika mendengar berita tentang Abdullah bin Zaid RA,berteriak,

“Ya Allah,ambillah ruhku, dan tiada lagi kehidupan setelah wafatnya Rasulullh SAW.”

Tiba-tiba ia terjatuh.Allah mengambil nyawanya seketika itu juga.
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Sementara itu Sayyidina Ustman RA membisu. Ia tidak dapat berkata apa-apa.

Hidup dan Mati dalam Kebaikan

Ketika pikiran mereka terganggu,mereka kebingungan, maka telah sampai berita

kepada Sayyidina Abubakar Ash Shidiq RA, dan ia pun berada dalam keadaan yang

menyedihkan itu. Dari arah rumahnya, ia menuju ke Masjid Nabawi dan memasukinya.

Ia mendapati Sayyidina Umar dan para sahabat yang lain tengah dalam kebingungan.

Kemudian ia melintasi masjid itu dan sampai di rumah Rasulullah. Ia meminta izin dari

penghuni rumah untuk dapat masuk ke rumah dna ia diizinkzn untuk masuk.

Periwayat kisah ini mengatakan,Sayyidina Abubakar RA masuk dalam keadaan

dadanya berdebaran dan tampak ia penuh keluh kesah, seakan-akan nyawanya pun

akan dicabut pada saat itu.

Ia menangis. Kemudian terdengar darinya suara bagaikan bergolaknya air yang

tengah mendidih. Ia memalingkan wajahnya, sementara air matanya terus bercucuran.

Saat itu,jasad mulia Rasulullah SAW diselimuti kain. Lalu ia membuka kain selimut

yang menutupi jasad mulia Rasulullah SAW,demi menatap wajah paling mulia itu.

Ia memandang wajah Rasulullah SAW dna mendekatkan wajahnya. Dikecupnya

kening dan pipi Rasulullah SAW. Lalu, sambil menangis ia mengatakan,”Demi ayah

dan ibuku, wahai Rasulullah, betapa mulianya kehidupan dan wafatmu. Allah SWT

tidak akan menimpakan dua kali wafat untukmu. Jikalau tangisan itu bermanfaat

bagimu, niscaya kami akan biarkan air mata ini terus berlinang. Tetapi, tiada tempat

mengadu selain Allah SWT.

Susungguhnya kita ini adalah milik Allah dan sesungguhnya kepada-Nya lah kita akan

kembali. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa

engkau, ya Muhammad, adalah utusan Allah. (Aku bersaksi bahwa) engkau telah

menunaikan risalah dan menyampaikan amanah. Dan engkau meninggalkan kami di

atas yang bersih.”

Sayyidina Abubakar tenggelam dalam kesedihan. Napasnya pun tersengal-sengal. Ia

pandangi kembali wajah Rasulullah SAW seraya berkata,” Ingatlah kami di sisi

Tuhanmu, wahai Muhammad.”

Wahai para sahabat yang mendapat didikan langsung dari RAsulullah SAW. (Dan

untuk Sayyidina Abubakar) wahai sahabat Rasulullah ketika di Gua Tsur. Jadi engkau

memahami bahwa perpindahan Rasulullah SAW itu adalah suatu kehidupan baru

Rasulullah SAW. Sehingga, kalian mengatakan, “Ingatlah kami di sisi Tuhanmu, wahai

Muhammad.”
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Makna “siapa Menyembah Muhammad…”

Sayyidina Abubakar mengusap air mata dari kedua matanya yang mulia itu dengan

tangannya. Lalu ia kembali menyelimuti kain penutup wajah mulia Rasulullah SAW. Ia

pun kemudian beranjak kepada keluarga Rasulullah SAW dan berusaha untuk

menenangkan mereka.

Pada saat ia menangis dan mengatakan kepada Rasulullah SAW bahwa beliau hidup

dan wafat dalam kebaikan, saat itu para wanita seisi rumah itu pun menangis.

Abubakar RA kemudian keluar dan ia melihat kembali betapa seisi masjid berada

dalam kepiluan.

Kemudian ia menaiki mimbar kekasihnya, tuannya, dan pemimpinnya, Rasulullah

SAW. Langkah kakinya telah membawanya ke mimbar itu. Maka, setelah memuji

Allah SWT, bersalawat atas Nabi, ia pun mengutip firman Allah SWT,”Setiap jiwa akan

mendapatkan kematian.” Ia juga membacakan ayat,”Dan tidaklah Muhammad itu

kecuali sebagai rasul dan telah berlalu para rasul sebelumnya.” Dan

ayat,”Sesungguhnya engkau mati dan mereka juga mati.”

Ia berkata lagi,”Siapa yang menyembah Muhammad, Muhammad telah wafat. Siapa

yang menyembah Allah,Allah itu hidup dan tidak mati.”

Kalimat ini mengandung pemahaman yang dalam. Pemahamannya bukanlah seperti

pemahaman mereka yang jahil pada saat ini, yang memahami kata-kata “Siapa yang

menyembah Muhammad, Muhammad telah wafat” sebagai putusnya hubungan

dengan Nabi SAW.

Demi Allah, Tuhan Yang Disembah, makna kalimat itu adalah siapa yang mengaitkan

dirinya dengan kehidupan Rasulullah SAW di dunia saja, kehidupan Rasulullah SAW

telah berakhir. Rasulullah telah wafat. Namun siapa yang menjadikan hubungannya

dengan Rasulullah SAW sebagai hubungannya dengan Allah SWT, Allah itu

Mahahidup dan tidak mati.

Jadi, dengan pengertian bahwa hubungan kalian dengan Rasulullah SAW tidak akan

pernah berakhir. Karena, hubungan dengan Rasulullah SAW memiliki kaitan erat

dengan hubungan kepada Allah SWT, Yang Mahahidup. Kaitan ini adalah kaitan yang

hidup dan tidak pernah mati.

Kemudian Sayyidina Abubakar berpaling kepada Sayyidina Umar, menghiburnya dari

kebimbangan yang ia rasakan.

Aroma Kesturi

Di rumah Rasulullah SAW, Sayyidina Ali pun telah bangun setelah terjatuh lantaran

kesedihan. Ia bersama Sayyidina Abbas mengurus jenazah Rasulullah SAW.
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Kemudian, turut pula bersama itu kedua putra Sayyidina Abbas, yaitu Abdullah dan

fadhl.

Dibantu oleh mereka, Sayyidina Ali KW memandikan jasad mulia Rasulullah SAW

dengan pakaian yang masih beliau kenakan tanpa membuka aurat beliau sedikit pun.

Sayyidina Ali mengatakan, “Kami memandikan beliau dan beliau masih mengenakan

pakaiannya. Saat kami hendak memiringkan beliau ke kanan, beliau menghadap

kekanan dengan sendirinya. Ketika kami hendak memiringkan beliau ke kiri, beliau

menghadap ke kiri dengan sendirinya. Kami tidak mendapati seorang pun yang

membantu kami untuk memandikan beliau, kecuali jasad beliau sendiri yang berubah

kedudukannya.”

Katanya lagi, “Ketika kami memandikan beliau,angin yang sejuk dan nyaman

bertiupan kearah kami seakan-akan kami merasakan para malaikat masuk dan

bersama dengan kami pada saat itu, ikut memandikan jasad mulia Rasulullah SAW.

Tidaklah ada air yang jatuh dari jasad mulia baginda Rasulullah, melainkan ia lebih

wangi dari aroma kesturi. Kemudian, kami kafankan jasad beliau.”

Salah Satu Taman Surga

Di tempat lain, para sahabat saling bertanya,”Di manakah akan kita makamkan jasad

Rasulullah SAW?”

Sebagian dari mereka ada yang mengatakan agar jasad Rasulullah SAW dimakamkan

di Baqi’. Imam Muslim dalam kitab Ash-Shahih nya menyatakan, sebagian sahabat

mengatakan agar beliau dimakamkan di sisi mimbarnya, yaitu di dalam Masjid

Nabawi.

Hal ini menjelaskan bahwa, ketika Allah melaknat Yahudi dan Nasrani yang

menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai tempat sujud mereka, laknat tersebut

bukanlah karena sujud di suatu masjid yang ada kuburnya di dalamnya. Sebab, bila

cara pandang seperti itu benar, niscaya para sahabatlah yang terlebih dahulu

memahami akan hal tersebut, sebagai buah dari kehidupan mereka bersama

Rasulullah SAW.

Sampai kemudian Sayyidina Abubakar RA mengatakan kepada para sahabat yang

lainnya, “Sesungguhnya para nabi dikuburkan di tempat mereka mengembuskan

napasnya yang terakhir, sebagaimana yang aku dengar dari sabda Rasulullah SAW.”

Maka digalilah lubang di dalam kamar Rasulullah SAW sebagai tempat untuk

menyemayamkan jasad suci beliau. Kemudian turunlah Sayyidina Ali KW ke dalam

lubang kubur Rasulullah SAW, yang, demi Allah, tak lain merupakan salah satu taman

dari taman-taman surga. Selain Sayyidina Ali, ikut turun pula pembantu Rasulullah

SAW yang bernama Syaqran.
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Syaqran berkata, “Aku melihat ke atas, tempat yang pernah diduduki Rasulullah SAW.

Hatiku pilu. Kini kami harus meletakkan jasad Rasulullah SAW dalam kuburnya. Aku

melihat ke atas tempat duduk Rasulullah SAW. Aku mengambilnya. Aku pun berkata,

“Ya Rasulullah, tiada satu pun yang boleh duduk di atas tempat duduk ini selepasmu,

wahai Rasulullah!.”

Sayyidina Ali pun memakamkan Rasulullah SAW dalam kubur beliau, bersama para

sahabat yang terlibat saat pemakaman itu.

Sang Putri Menyusul

Ketika mereka telah bubar usai pemakaman, datanglah Sayyidatina Fathimah Az

Zahra. Dialah yang tidak ada kesedihan yang lebih mendalam melanda seseorang

setelah kepergian Rasulullah SAW selain yang dialami oleh putri Rasulullah SAW ini.

Dalam keadaan menangis, Sayyidatina Fathimah melihat Anas bin Malik RA,

pembantu ayahandanya, yang besar dibawah asuhan Rasulullah SAW dan mendapat

didikan Rasulullah SAW, di rumah beliau itu. Kemudian ia berkata kepada Anas, “Ya

Anas, engkau sanggup meletakkan tanah di atas tubuh Rasulullah?”

Anas pun menangis, sambil mengatakan, “Celakalah kami, celakalah kami, celakalah

kami, wahai Fathimah.

Sesungguhnya kami tidak menyadari dengan apa yang kami lakukan. Kalaulah kami

telah mendengarkan terlebih dulu apa yang engkau katakan sekarang ini, niscaya

kami tidak akan sanggup mengebumikannya.”

Sayyidatina Fathimah pun berlalu, seakan ia tak mengenali siapa pun yang ada disitu.

Hatinya amat sedih karena musibah yang menimpanya. Ia kemudian berdiri di sisi

kubur ayahandanya dan mengambil segumpal tanah, lalu menciumnya.

Dalam tangisannya, ia berkata, “Apa yang dapat dirasakan si pencium tanah kubur

Nabi Muhammad ini…. Tidak dapat dirasakan pada selainnya sepanjang masa. Aku

ditimpa musibah dengan musibah yang jika musibah selainnya menimpaku setiap hari

pun niscaya tidak mengapa.”

Tidak sampai lima bulan setelah wafatnya Rasulullah SAW, Sayyidatina Fathimah pun

wafat. Fathimah adalah seorang yang di gelari Ummu Abiha, Ibu dari Ayahnya

(Karena sejak meninggalnya Sayyidatina Khadijah, istri Rasulullah SAW, Sayyidatina

Fathimah-lah yang banyak mengurus keseharian hidup Rasulullah SAW).

“Wahai Rasulullah….”

Sekarang, bagaimanakah keadaan kalian semua, wahai para sahabat, selepas

wafatnya Rasulullah SAW? Adakah kalian memahaminya sebagai akhir dari
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27.4

kehidupan Rasulullah SAW?

Demi Allah, tidak demikian. Dugaan seperti itu benar-benar meleset.

Seperti yang disebutkan oleh Ibnu Hajar Al-ASqalani dalam Fathul Bari jilid kedua

pada kitab Memohon Pertolongan, sebagaimana juga ini diriwayatkan oleh Al-Baihaqi,

Al-Hakim, dan Ibnu Khuzaimah dengan sanad yang shahih, Bilal ibn Harits Al-Muzuni,

salah seorang sahabat Nabi, datang berziarah ke makam Rasulullah SAW. Saat itu

musim paceklik tengah melanda,yaitu pada masa pemerintahan Sayyidina Umar RA.

Ia pun berdiri di sisi makam mulia Rasulullah SAW dan berkata, "Ya Rasulullah...."

Perhatikanlah baik-baik, sahabat Nabi ini mengatakan "Ya Rasulullah...." (Yaitu

memanggil Rasulullah SAW secara langsung, atau sebagai orang kedua).

"Ya Rasulullah. Banyak yang telah binasa, mohonkanlah air kepada Allah untuk

umatmu.”

Karena mereka memahami bahwa Rasulullah SAW hidup di dalam kuburnya. Beliau

mendengarkan shalawat yang diucapkan atas beliau, dan menjawab salam yang

diucapkan kepada beliau. Beliaulah yang telah bersabda,"Sesungguhnya para nabi itu

hidup dalam kubur mereka."

Selesai.

Wallahu a'lam, semoga bermanfaat.

[Sayeed Achmad |

3 4-al Je 4u, *b} 4-e 3 - U- JV le : - u-Je 4,u : -- 3 J-2 -40

Ja- yu-S Jiu-9 >ual sula) J. va-la : J:ul Jau 9 Jau

0123. UMUR NABI ADAM

PERTANYAAN :

Iwan Algiwari

Sekian tahun Nabi adam memeohon ampun kepada Robnya, sekian tahun mencari

ibu hawa. Pertanyaanya... berapakah umur nabi adam...? ada yang tahu yo?

JAWABAN :

Masaji Antoro

Menurut keterangan yang terdapat pada Kitab Tafsir At-Thobry umur adam adalah

SERIBU TAHUN dikurangi EMPAT PULUH TAHUN =960 TAHUN
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Bercerita padaku Ibnu hamid dia berkata : Bercerita padaku Ya'qub dari Ja'far dari

Sa'id dalam Firman Allah “Dan (ingatlah), ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan

anak-anak Adam dari Sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa

mereka (7:172)". Keluarkan keturunannya dari Sulbinya seperti barang kecil yang

bertaburan. Kemudian mereka diperlihatkan pada Adam dengan nama-namanya,

ayah-ayahnya serta masa kematiannya, kemudian juga diperlihatkan pada Adam AS

ruh Daud AS dari cahaya yang cemerlang, Adam bertanya, Siapa dia ?. “Dia juga dari

keturunanmu, kelak menjadi Nabi dan pengganti (mu)" Adam bertanya, berapa

umurnya ?. “Enam puluh tahun"

Adam berkata, (Aku mohon) tambahkan dari umurku empat puluh tahun untuknya,

Qolampun berjalan (mencatat) hingga ditambahkan untuk umur Daud As empat puluh

tahun. Adalah umur Adam AS. seribu tahun, maka saat Adam telah menyempurnakan

usianya kecuali empat puluh tahun (yang ditambahkan untuk Nabi Daud AS.), Allah

mengutus malaikat maut seraya berkata : "Wahai Adam, aku diperintahkan untuk

mengambil nyawamu". “Bukankah umurku masih tersisa empat puluh tahun ?" Tanya

Adam. Kemudian malaikat maut menanyakan perihal ini. Allah berkata

“Sesungguhnya Adam telah mengangkat empat puluh tahun dari umurnya yang telah

dia berikan pada anaknya dan Qolam telah mencatatnya diberikan pada Daud

AS." [Tafsir At-Thobry XIII/239].

Neil Elmuna

KETERANGAN DALAM KITAB |N| BAHWA NABI ADAM TETAP DIBERI UMUR 1000

TAHUN TANPA DIKURANG LALU DIBERIKAN KE NAB| DAUD DAN BEGITUPUN

NABI DAUD TETAP DIBERIKAN USIA 100 TAHUN TANPA DITAMBAH DARI

JATAH USIA NAB| ADAM.. NAMUN H|KMAH DARI SIFAT LUPA NAB| ADAM

PER|HAL PERSETUJUAN DIBERIKAN US|ANYA 40 TAHUN UTK NAB| DAUD |N|

MENGAKIBATKAN ANAK KETURUNANNYA JUGA AKAN MENGALAM S|FAT

YANG SAMA CENDERUNG LUPA DENGAN JANJ| YG SUDAH DIUTARAKAN..

KARENA ITULAH MULAI SAAT |TULAH U ALLAH MEWAJIBKAN HARUS ADA

PENCATATAN DAN PENGHADIRAN SAKS|-SAKSI DALAM PERAJANJ|AN2

PENTING. WALLOHUALAM. ['AROO-ISUL MAJAALIS HAL 59].
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27.5 0134. Arti dan Nabi yang bergelar ulul 'azmi

PERTANYAAN :

Ivan Algivari

Kenapa hanya nabi Nuh, nabi Ibrahim, nabi Muhammad, nabi Isa, dan nabi Musa yang

masuk pada ulul 'azmi.... kenapa yang lain seperti nabi Sulaiman, nabi daud dll...

(mohon pencerahanya)

JAWABAN :

Doel Klantènk

Insya Allah syari'ah dlm mnetapkn nabi2 yg t'golong ulul azmi sdh ssuai dg kapasitasx

sbg nabi yg bnr2 tguh & sbr diantara para nabi yg ada. Lihat: Qs. Al-Ahqof: 35.

غليظا ميثاقا
منهم واخذنا مريم وعيسىابن وموسى وابراهيم نوح ومن ومنك

ميثاقهم النبيين
من

أخذنا
وإذ

"Dan (ingatlah) ketika Kami mengambil perjanjian dari nabi-nabi dan dari kamu

(Muhammad), dari Nuh, Ibrahim, Musa dan Isa putra Maryam, dan Kami telah

mengambil dari mereka perjanjian yang teguh," (QS Al-Ahzab : 7)

Kualifikasi Nabi Nuh sebagai ulul azmi di antaranya karena kesabarannya dalam

berdakwah. Beliau tanpa pernah menyerah terus menerus mendakwahi keluarga,

kerabat, dan masyarakat umum untuk kembali menyembah dan mentaati Allah dan

RasulNya. T...erbukti, hampir 1000 tahun usianya, tetapi jumlah umat yang

mengikutinya tidak lebih dari 200 orang. Bahkan istri dan anaknya yang bernama

Kan’an termasuk penentangnya.

Nabi Ibrahim termasuk rasululul azmi, di antaranya karena kepatuhan dan kesabaran

serta keteguhannya dalam berdakwah. Sejak masih bayi, Ibrahim dipelihara dalam

keadaan genting yang disebabkan oleh tirani Namruz yang membunuhi anak laki-laki.

Setelah dewasa, ia harus berhadapan dengan raja dan masyarakat penyembah

berhala, termasuk orang-orang terdekatnya. Bahkan ia harus menerima siksaan yang

mahapedih, yaitu dibakar dan diusir dari kampung halamannya.

Nabi Musa juga termasuk rasul ulul azmi. Beliau termasuk orang sabar dalam

menghadapi dan mendakwahi Fir’aun dan pengikutnya. Selain itu, beliau mampu

bersabar dalam memimpin kaumnya yang sangat pembangkang. Bagaimana tidak,

ketika beliau akan menerima wahyu di Bukit Sinai, pengikutnya yang dipimpin Samiri

menyeleweng dengan menyembah patung anak sapi. Harun yang ditugasi mengganti

peran Musa, tidak sanggup menghalangi, bahkan hendak dibunuh. Namun demikian,

Musa pernah tidak dapat bersabar ketika belajar berguru kepada Khidir.

Nabi Isa termasuk rasul ulul azmi. Banyak hal yang menunjukkan bahwa beliau
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memiliki kesabaran dan keteguhan dalam menyampaikan risalah Allah. Terutama

ketika beliau harus menghadapi fitnah yang disebar kaum Yahudi dan pengkhianatan

muridnya. Selain itu, beliau juga harus memberi pengertian tentang status ibunya yang

melahirkan tanpa adanya seorang suami.

Para Rasul yg termasuk Ulul 'Azmi adalah Rasul yg memiliki kesabaran dan

ketabahan dalam menyebarkan agama Islam dan menyampaikan wahyu Allah kepada

kaumnya. Para Rasul tersebut selalu bersabar walaupun mendapat tantangan

(cemoohan dan siks...aan) dari kaumnya. Dari kisah riwayat Nabi dan Rasul, kita bisa

lihat bahwa Nabi Ayub AS walaupun sangat penyabar tapi kesabaran beliau adalah

dalam menghadapi cobaan terhadap dirinya sendiri berupa hilangnya harta dan

kesehatan (mendapat musibah penyakit), jadinya berbeda dengan para Rasul Ulu

'Azmi yg 5, dimana kesabaran mereka adalah kesabaran dalam menghadapi

tantangan dari kaumnya ketika menyampaikan wahyu Allah dan menyebarkan agama

Islam.

Masaji Antoro

Sesungguhnya jumlah Nabi dan Rosul yang tergolong ULUL AZMl banyak pendapat

dikalangan ulama, yang mashur memang seperti pertanyaan di atas, berikut sedikit

keterangan mengenai beberapa pendapat ulama, alasannya serta asbaab nuzulnya:

J1,3i Je aja J: SM.Aaj J- l;Al- -33 -6)* -us Je : { J-j) 3: eja 3’si 3-2 us relo.

Je 4. Ja’ 43 “--> Ale 4. J- -lo-a •sis su: •ju-s “J-°3 J-3°3 *l,:1: 3:: u,:

* Jal A, es& SiJ- "e:J" "-j-S" : (2) : - su: : , :u-i

•le 4, J- 9u {J-j & } 4: { } } 9: J-9 --

“Maka bersabarlah kamu seperti orang-orang yang mempunyai keteguhan hati dari

rasul-rasul telah bersabar dan janganlah kamu meminta disegerakan (azab) bagi

mereka".(QS. 46:35). Artinya atas pendustaan kaum para utusan pada mereka.

Para Ulama berbeda dalam jumlah hitungan yang tergolong Ulul Azmi pada beberapa

pendapat pendapat yang lebih masyhur para utusan yang tergolong Ulul Azmi

adalah : Nabi Nuh AS, Nabi Ibrahim AS, Nabi Musa AS, Nabi Isa AS dan Nabi

Muhammad SAW. Seperti keterangan yang dilansir dalam surat Al-Ahzaab dan surat

As-Syuuro, Dan bias jadi yang dimaksud Ulul Azmi adalah semua utusan Allah

dengan menjadikan lafadz MIN pada kalimat MINARRUSUL| berfaedah bayan li

ajinsi, wallaahu a'lam. [Tafsiir Ibnu Katsir VII/305].

Ja-U J: :0 { . } } -- u: * 4>J: -u! 3: {J-, eja si -e us -ee

&reual 5'-was 4:u. J- le bres u: é-t b4: :, -ei -- { e; ; } }

* sal A -:4 × 9A-J:- - - - - - - - -
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raji: J3) - Jl° -3ia: :-U Je :-Ul: 9.03 : 9ul Je real, l: Ale J.: J-43,-a: :\5

&- ) - 0 9s Jé" Q:- ul }* 4 Ju J-> -al Je -: -!> -l Je --s: }

- le - &a -es - - -ae le & >s-s

“Maka bersabarlah kamu seperti orang-orang yang mempunyai keteguhan hati dari

rasul-rasul telah bersabar dan janganlah kamu meminta disegerakan (azab) bagi

mereka".(QS. 46:35). Artinya para utusan yang memiliki keteguhan dan kegigihan dan

engkau (Muhammad) masuk didalamnya, MIN berfaedah bayan dan ada yang

berpendapat berfaedah tab'id.

Arti Ulul Azmi adalah mereka-mereka yang memiliki hokum syariat yang memiliki

kegigihan dalam mendasarkan dan menerangkannya, memiliki kesabaran

menanggung penderitaan, pendapat paling mashur, mereka adalah : Nabi Nuh AS,

Nabi Ibrahim AS, Nabi Musa AS, Nabi Isa AS.

Ada pendapat yang menyatakan Ulul Azmi adalah mereka yang sabar menerima

penderitaan dan Cobaan dari Allah seperti halnya Nabi Nuh AS yang sabar menerima

aniaya kaumnya (kaum Nabi Nuh pernah memukulinya hingga pingsan), Nabi Ibrahim

AS saat diuji dibakar dan diperintahkan menyembelih putranya, dan nabi ismail AS

saat ikhlas disembelih, Nabi Ya'qub AS saat kehilangan putra dan penglihatannya,

Nabi Yusuf AS saat terbuang dalam sumur dan mendekam dalam penjara, Nabi Ayyub

AS saat ditimpa penyakit, Nabi musa AS saat diburu Fir’au dan kaumnya berkata :

berkatalah pengikut-pengikut Musa. "Sesungguhnya kita benar-benar akan tersusul".

Musa menjawab: "Sekali-kali tidak akan tersusul, sesungguhnya Tuhanku besertaku,

kelak Dia akan memberi petunjuk kepadaku" (QS. 26: 61-62), Nabi Daud AS saat

menangisi kesalahannya selama 40 tahun dan Nabi Isa AS tidak diletakkan pada

bangunan (saat terlahir). [Tafsir Baidhowi /186].

ue 4 J- J." J: *i s: Si - - 54'- J 9 - S. aje 3’si rels su: :8-6-aa: Jús

8"-3>J -uas : Ns" :--> -

J-U eus" :-a,53 -A: Ju: Al: r: :u: •-a: au-S 3)3- J' J9,35...J J-, sur- •-a ia: Jús

90-awS)".us slug: 4 sus ).

EJ slue & Aias-J b,éal 24-ju b, cau - 'Si Jés.

3)3- J- J-J Je J3,35..J •-a: sax-J * “J-3°3 --53 P3): s:Jues 23°3 : :&- * :J:

su-Jis ->LeSi.

-3ia: s:-U Je r-2 Ju-!> • yu Je r-2 se-al, l: 4: esi Je r-2 s: :&- * :Ujui. Jú3.
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-al Je r-2 s-s: J-Ji: AJ Je r-2 s-à-3:3 40; 2: -u-33 2.J.: .u: Je r-2.

--> Aale 4. J-- :* &A,-.J -e-ei “J-°3 J-3°3 tral, l: s: * :3>ué: J* J' Jús

4->.
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13-9-J)"u-s: : es v. G.J. & - Jw J; (7--G-S )'-, G').

Sebagian Ulama berpendapat : Semua Nabi adalah Ulul Azmi kecuali Yunus Bin

mattaa seperti firman Allah pada Nabi Muhammad “Dan janganlah kamu seperti orang

(Yunus) yang berada dalam (perut) ikan ketika ia berdoa sedang ia dalam keadaan

marah (kepada kaumnya). (QS. 6848).

Sebagian lagi berpendapat : Mereka adalah yang terbaik diantara para rosul yang

tertutur dalam surat al-An'aam, mereka 18 utusan seperti firman Allah “Mereka itulah

orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, maka ikutilah petunjuk mereka.

Katakanlah: "Aku tidak meminta upah kepadamu dalam menyampaikan (Al Qur'an)".

Al Qur'an itu tidak lain hanyalah peringatan untuk segala umat. (QS. 6:90).

Imam Kalaby berkata “Mereka adalah yang diperintahkan berjihad dan menampakkan

sesuatu pada musuh-musuh agama Allah"

Ada yang berpendapat : mereka berjumlah enam yakni Nabi Nuh AS, Nabi Hud AS,

Nabi Sholih AS, Nabi Luth AS, Nabi Syu'aib AS dan Nabi Musa AS, mereka yang ditutur

Allah secara teratur dalam surat AL-A'raf dan as-Syu'araa'.

Imam Muqotil berkata “Mereka enam utusan Allah, yakni Nabi Nuh AS yang sabar

menerima aniaya kaumnya, Nabi Ibrahim AS saat diuji dibakar, dan nabi Ishaq AS saat

ikhlas disembelih, Nabi Ya'qub AS saat kehilangan putra dan penglihatannya, Nabi

Yusuf AS saat terbuang dalam sumur dan mendekam dalam penjara dan Nabi Ayyub

AS saat ditimpa penyakit.

Imam Ibnu Abbas dan Qotaadah berkata “Mereka adalah Nabi Nuh AS, Nabi Ibrahim

AS, Nabi Musa AS, Nabi Isa AS, merekalah para Nabi yang memiliki syariat sehingga

bersama Nabi Muhammad SAW jumlahnya menjadi lima.

Seperti yang terdapat pada ayat “Dan (ingatlah) ketika Kami mengambil perjanjian dari

nabi-nabi dan dari kamu (sendiri), dari Nuh, Ibrahim, Musa dan Isa putera Maryam,

dan Kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang teguh", (QS. 33:7) dan ayat

“Dia telah mensyariatkan kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkan-Nya

kepada Nuh dan apa yang telah Kami wahyukan kepadamu dan apa yang telah Kami

wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa yaitu: egakkanlah agama dan janganlah

kamu berpecah belah tentangnya. Amat berat bagi orang-orang musyrik agama yang
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kamu seru mereka kepadanya. Allah menarik kepada agama itu orang yang

dikehendaki-Nya dan memberi petunjuk kepada (agama) -Nya orang yang kembali

(kepada-Nya).(QS.42:13). [ Tafsiir Baghowi VII/270-271 ]. Wallaahu A'lamu bis

Showaab.

27.6 0186. Orang Jawa Keturunan Nabi Ibrahim

Berdasarkan penyelusuran Genealogy, ada keterkaitan antara Dinasti Majapahit

dengan Nabi Ibrahim. Keterkaitan itu, berawal dari kehadiran Dewawarman I, yang

merupakan pendiri Kerajaan Salakanagara… Sebagaimana kita ketahui,

Dewawarman I berasal dari Dinasti Pallawa di India. Melalui keberadaan Dinasti

Pallawa inilah, pada akhirnya penyelusuran genealogy, sampai kepada Nabi

Ibrahim… Mari kita ikuti, silsilah berikut…

Silsilah R. Wijaya (Pendiri Majapahit)

01. Raden Wijaya bin 23. Wretikandayun bin

02. Rakeyan Jayadarma bin 24. (cicit Suryawarman) bin

03. Prabu Guru Darmasiksa bin 25. (cucu Suryawarman) bin

04. Darma Kusuma bin05. Rakeyan Jayagiri bin06. Lalang Bumi bin07. Darmaraja bin08. (puteri Kahuripan) binti09. Dharmawangsa Teguh bin 26. (puteri Suryawarman) binti

27. Suryawarman bin

28. Candrawarman bin

29. Indrawarman bin

30. Wisnuwarman bin

31. Purnawarman bin

10. Sri Makuta Wangsa Wardhanabin 32. Dharmayawarman bin

11. Sri Isyana Tunggawijaya bin 33. Dewi Minawati (suaminya Dewi Minawati,

bernama Jayasingawarman, pendiri kerajaan

12. Mpu Sindok bin Tarumanagara) binti

13. (putera Mpu Daksa) bin
34. Sphatikarnawa Warmandewi binti

14. Mpu Daksa bin
35. Dewawarman VII bin

15. Rakai Watuhumalang bin

36. Dewawarman VI bin
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16. Pramodawardani binti17. Samaratungga bin18. Samaragwirabin19. Rakai Panangkaran bin 37. Mahisasura Mardini Warmandewi binti

38. Dewi Tirta Lengkara binti

39. Dewawarman III bin

40. Dewawarman II bin

20. Sanjaya bin 41. Dewawarman I (menikah dengan puteri

22. (Prabu Galuh II)bin Pohaci Larasati binti Aki Tirem bin Ki Srengga

bin Nyai Sariti Warawiri binti Sang Aki Bajulpakel

bin Aki Dungkul
bin Ki

Pawang
Sawer

bin
Datuk

Pawang Marga bin Ki Bagang bin Datuk Waling

bin Datuk Banda bin Nesan)

21. Brata Senawa bin

Berdasarkan penelitian sejarah, Pendiri kerajaan Salakanagara (Dewawarman I),

yang merupakan leluhur Raja Majapahit, berasal dari Dinasti Pallawa (Pallava) di

India… Beliau datang ke Pulau Jawa, pada sekitar abad pertama masehi, dan

memerintah kerajaan Salanagara bersama isterinya Pohaci Larasati, pada tahun

(130M-168M)…

Sumber: http://id.wikipedia.org/wiki/Kerajaan_Salakanagara

Pendiri Salakanagara, Dewawarman adalah duta keliling, pedagang sekaligus

perantau dari Pallawa, Bharata (India) yang akhirnya menetap karena menikah

dengan puteri penghulu setempat… Tokoh awal yang berkuasa di sini adalah Aki

Tirem. Konon, kota inilah yang disebut Argyre oleh Ptolemeus dalam tahun 150,

terletak di daerah Teluk Lada Pandeglang… Adalah Aki Tirem, penghulu atau

penguasa kampung setempat yang akhirnya menjadi mertua Dewawarman ketika

puteri Sang Aki Luhur Mulya bernama Dewi Pwahaci Larasati diperisteri oleh

Dewawarman. Hal ini membuat semua pengikut dan pasukan Dewawarman

menikah dengan wanita setempat dan tak ingin kembali ke kampung halamannya…

Dinasti Pallawa :

Berdasarkan tulisan yang berjudul “Origins of the Pallava Dynasty“, Dinasti

Pallawa, memiliki keterikatan historis dengan Bangsa Persia dan Dinasti Maurya…

The word Pallava meaning branch or twig in Sanskritis delivered as Tondaiyar in

Tamil language… But scholars rebuff this view since it is a later usage of the term

and consequently cannot be confirmed to have given rise to the family name Pallava.

Some feel that the Pallavas are connected with primordial Pulindas, who were the

same as the Kurumbas of Tondamandlam. Tondamandlam was a province under

Maurya Emperor Ashoka in third century BCE and was later detained by the
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Satavahanas and thus Tondamandlam became a feudatory to the Satavahanas After

collapse of Satavahanas in about 225 AD, the Pallavas of Tondamandlam became

autonomous and prolonged to the Krishna River. There have been several

conjectures concerning the origin of the Pallavas. There are certain claims

based on historical, anthropological, and linguistic proof signifying that the

Pallavas were related to the Pahlavas of Iran. It is probable that a wave of Pahlava/

Kambhoja tribes of Indo-Iranian descent migrated Southward and first settled in

Krishna river valley of present day coastal Andhra Pradesh… Some scholars think

that the Pahlavas migrated from Persia to India and established the Pallava

dynasty of Kanchi, whereas, some say that they were immigrants from north, or from

Konkan, Tenugu and Anarta into Deccan. They came into south India through Kuntala

or Vanvasa….

Source : http://www.indianetzone.com/19/origi…va_dynasty.htm

Dinasti Maurya dan Cyrus II “The Great”:

Salah seorang anggota keluarga Dinasti Maurya yang populer adalah Sundari

Maurya of Magadha. Beliau terhitung sebagai salah seorang leluhur dari King

George I of England… Silsilah Sundari Maurya sampai kepada Cyrus II ”The

Great” adalah…Sundari Maurya of Magadha binti (Princess of Avanti) binti Abhisara

IV of Avanti bin Abhisara III of Pancanada bin Abhisara II of Taxila bin Abhisara I of

Taxila bin Rodogune Achaemenid of Persia binti Artaxerxes II of Persia bin Darius II of

Persia bin Artaxerxes I of Persia bin Xerxes I “The Great” of Persia bin Atossa of

Persia binti Cyrus II “The Great” of Persia…

Silsilah Sundari Maurya (Magadha) sampai kepada Abhisara II (Taxila)

http://fabpedigree.com/s039/f742968.htm

Silsilah Abhisara II (Taxila) sampai kepada Darius II

http://fabpedigree.com/s080/f943746.htm

Silsilah Darius II sampai kepada Atossa of Persia binti Cyrus II “The Great”

http://fabpedigree.com/s012/f559022.htm

Dinasti Maurya sangat indentik dengan keturunan Cyrus II “The Great” di India.

Pertemuan kedua keluarga ini, dimulai jauh sebelum masanya Sundari Maurya

(sekitar 200 SM). Interaksi antara kedua keluarga ini, diawali oleh pernikahan antara

cucu Cyrus II “The Great” yang bernama Candravarnna of Persia binti Atossa of

Persia bin Cyrus II “The Great”, dengan Maurya I of Taxila, pada sekitar tahun 500

SM…
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http://fabpedigree.com/s076/f199897.htm

Cyrus II “The Great” dan Nabi Ibrahim :

Cyrus II “The Great” (590 SM-529 SM), adalah pendiri dinasti Achaemenid. Beliau

berhasil mempersatukan dua suku besar bangsa Iran : Media dan Persia. Beberapa

ahli sejarah berpendapat, bahwa Cyrus II “The Great” indentik dengan Zulqarnain

(QS. Al Kahfi ayat 83-98)…

Sumber: http://en.wikipedia.org/wiki/Cyrus_the_Great_in_the_Qur’an

Melalui penyelusuran genealogy, diperoleh informasi, bahwa Cyrus II “The Great”

memiliki hubungan keluarga dengan Nabi Ibrahim… Nabi Ibrahim, berdasarkan

catatan ahli genealogy, menurunkan bangsa Media (Madyan), melalui anaknya

Midian (Madian) bin Nabi Ibrahim. Bangsa Media (Madyan) merupakan bangsanya

Nabi Syu’aib, yang menjadi mertua Nabi Musa… Beberapa catatan Genealogy, yang

menghubungkan, Cyrus II ”The Great” dengan Nabi Ibrahim…. Melalui Jalur Pouru

Chishti.

Silsilah Atossa of Pesia binti Cyrus II “The Great” sampai kepada Kuras

http://fabpedigree.com/s097/f472176.htm

Silsilah Kuras sampai kepada Pouru Chishti

http://fabpedigree.com/s026/f207564.htm

Silsilah Pouru Chishtisampai kepada Vaedesht

http://fabpedigree.com/s065/f284112.htm

Silsilah Vaedesht sampai kepada Midian bin Nabi Ibrahim

http://fabpedigree.com/s020/f862707.htm

Melalui Jalur Vishtaspa I (suami Pouru Chishti, di dalam catatan genealogy

lainnya, suaminya bernama Jamaspa, yang merupakan adik dari Vishtaspa I)

Silsilah Atossa of Pesia binti Cyrus II “The Great” sampai kepada Kuras

http://fabpedigree.com/s097/f472176.htm

Silsilah Kuras sampai kepada VishtaspaI (adiknya yang bernama Jamaspa)

http://fabpedigree.com/s026/f207564.htm

Silsilah VishtaspaI (adiknya yang bernama Jamaspa) sampai kepada Kay Apiveh
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http://fabpedigree.com/s064/f284112.htm

Silsilah Kay Apiveh sampai kepada Dora Sharoob bin Midian bin Nabi Ibrahim

http://fabpedigree.com/s036/f931343.htm

Nama Nabi Ibrahim (Abraham) di dalam naskah Persia Kuno….

“When the Persians will do such deeds, a man from among the Arabs will be born

whose followers shall overthrow and dissolve the kingdom and religion of the Persians.

And the arrogant people (Persians) will be subjugated. Instead of the temple offire

and the house of idols they will see the House of Abraham without any idols as their

Qibla… “

Source : http://www.cyberistan.org/islamic/parsi1.html

Bangsa Persia sebagai keturunan Nabi Ibrahim…

Rasulullah Saw bersabda, “Apakah kalian pernah mendengar suatu kota yang terletak

sebagiannya di darat dan sebagiannya di laut? Mereka (para sahabat) menjawab:

Pernah wahai Rasulullah. Beliau Saw bersabda: Tidak terjadi hari kiamat, sehingga ia

diserang oleh 70.000 orang dari Bani Ishaq…”

[HR. Muslim, Kitabul Fitan wa Asyratus Sa’ah]

Siapakah yang dimaksud dengan Bani Ishaq pada riwayat di atas ? Bani Ishaq

adalah keturunan Al Aish bin Ishaq bin Ibrahim as. Pendapat ini dipilih oleh Al

Hafidz Ibnu Katsir. [An Nihayah fil Fitan Wal Malahim]. Keturunan Aish ini, menyebar

di wilayah Khurasan (Afghanistan, Pakistan, Kashmir, Iraq dan Iran). Imam Nawawi

dalam syarahnya tentang 70 ribu Bani Ishaq berpendapat bahwa, “Penduduk (Farisi)

Persia adalah orang-orang yang dimaksud dengan keturunan Ishaq”. Al-Mas’udi

dalam kitabnya yang berjudul Muruj adz-Dzahab berpendapat, “Orang-orang yang

mengerti tentang jalur-jalur nasab orang Arab dan para hukama menetapkan

bahwa asal-usul orang Persia adalah dan keturunan Ishaq putra Nabi Ibrahim“.

0244. Konsep EPISTEMIC dibalik BUAH KHULDI ?

Oleh Mueeza Alfalfa

Epistemic (Epistemologi), secara etimologi berasal dari bahasa Yunani

"episteme" (pengetahuan) dan "logos"(kata/pembicaraan/ilmu) merupakan cabang

filsafat yang berkaitan dengan asal muasal pengetahuan, sifat dan jenis jenisnya.

Adapun beberapa Persoalan-persoalan dalam epistemologi adalah:

1. Bagaimanakah manusia dapat mengetahui sesuatu?
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2. Dari mana pengetahuan itu dapat diperoleh? (Tim Dosen Filsafat Ilmu UGM, 2003,

hal.32).

Pada Perkembangannya,epistemologi dalam Menjawab persoalan No. 1 dan no. 2,

telah Melahirkan Dua Paham Yang saling Bertentangan Antar keduanya,yaitu.

EMPIRISME

Empirisme adalah paham yang mengatakan bahwa pengetahuan di dapat melalui

pengalaman indrawi,jadi Seorang yang beraliran Empirisme biasanya berpendirian

bahwa pengetahuan didapat melalui penampungan yang secara pasip menerima

hasil-hasil penginderaan tersebut. Ini berarti semua pengetahuan betapapun rumitnya

dapat dilacak kembali dan apa yang tidak dapat bukanlah ilmu

pengetahuan.Empirisme radikal berpendirian bahwa semua pengetahuan dapat

dilacak sampai kepada pengalaman inderawi dan apa yang tidak dapat dilacak bukan

pengetahuan. Lebih lanjut penganut Empirisme mengatakan bahwa pengalaman tidak

lain akibat suatu objek yang merangsang alat-alat inderawi, kemudian d dalam otak

dipahami dan akibat dari rangsangan tersebut dibentuklah tanggapan-tanggapan

mengenai objek yang telah merangsang alat-alat inderawi tersebut.

RASIONALISME

Rasionalisme dalam epistemologi adalah Sebuah Doktrin Filsafat Yang Mengatakan

bahwa pengetahuan di dapat Dari Rasio dan idea. Lebih jauh tentang itu,Para ilmuan

kaum rasionalis meyakini bahwa sebuah realistis nyata bisa digunakan dengan rasio

semata (idealis), Plato(filsuf yunani/bapak pengetahuan) menyebutkan bahwa benda

benda kongkrit di alam dunia ini pada dasarnya adalah tiruan dari Alam Ide, maka

pengetahuan indrawi dapat menjadi jalan untuk mengenal atau mengingat kembali

Alam Ide Plato berpendapat bahwa tujuan tertinggi dari semua ini adalah eudaimonia

atau mempunyai jiwa (daimon) yang baik. Dengan demikian manusia menurut Plato

adalah kesatuan unsur material dan non material yang tidak terpisahkan. Dengan

dualisme ini manusia dapat menemukan atau mengingat kembali Alam Ide yang dulu

pernah dikenal.

Plato juga menyumbangkan ajaran tentang“idea”. Menurut Plato, hanya idea-lah

realitas sejati.Semua fenomena alam hanya bayang-bayang dari bentuknya (idea)

yang kekal. Dalam wawasan Plato, pada awal mula ada idea-fisik. Dunia idea

mengatasi realitas yang tampak, bersifat matematis, dan keberadaannya terlepas dari

dunia inderawi. Dari idea-fisik itu muncul semua benda yang kasat-mata. Karena itu

keberadaan bunga, pohon, burung,… bisa berubah dan berakhir, tetapi idea bunga,

pohon,burung,kekal adanya. Itulah sebabnya yang Satu dapat menjadi yang Banyak.

Plato ada pada pendapat bahwa pengalaman hanya merupakan ingatan (bersifat

intuitif, bawaan,dalam diri) seseorang terhadap apa yang sebenarnya telah
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diketahuinya dari dunia idea,konon sebelum manusia itu masuk dalam dunia inderawi

ini. Menurut Plato, tanpa melalui pengalaman (pengamatan), apabila manusia sudah

terlatih dalam hal intuisi, maka ia pasti sanggup menatap ke dunia idea dan karenanya

lalu memiliki sejumlah gagasan tentang semua hal. .

Lalu dari Kedua paham Tersebut, manakah Yang Bersesuaian Dengan Metafora

Dogmatis (islam) yang terangkum dalam hadist dan al-Qur'an ? Kata Kuncinya Adalah

pohon dan Buah kuldi?? pasti kalian pernah Mendengar pohon/buah itu bukan??pohon

atau buah kuldi juga disebut Pohon kebijaksanaan atau Pohon pengetahuan yang

tumbuh ditaman firdaus dimana diperintahkan allah swt kepada adam dan hawa untuk

tidak memakanya. Dalam cuplikan kisah :

"Bercerita kepada Nabi Adam dan Siti Hawa mengenai dua pohon yang ada di tengah

tengah Taman Firdaus. Pohon pertama disebut pohon kehidupan dan yang kedua

disebut pohon kuldi (bijaksana). Allah memberi perintah ini kepada manusia: “Engkau

boleh makan buah-buahan dari semua pohon di taman ini, kecuali dari pohon kuldi.

Sebab jika engkau memakannya, engkau pasti akan mengalam kematian.”"

Jadi, ya. pengetahuan (MANUSIA) di dapat dari Buah Khuldi!! Maksudnya, Saya

Berspekulasi Bahwa Buah Kuldi itu sebenarnya adalah Metafora Untuk Idea Manusia

(buah Pikir) atau Rasio. Segala sesuatu di luar kesadaran Manusia adalah ilmu Tuhan

"sesungguhnya ilmu Tuhan MelipuTi segala sesuatu" dan pohon Kuldi adalah bagian

dari ilmu Tuhan,yang ketika adam Memakan buah dari Pohon itu,maka Adam Telah

Mengambil Sedikit Ilmu(pengetahuan) Tuhan dan Menciptakan Sebuah Idea Secara

Otomatis.

Ilmu Tuhan-pohon kuldi (pengetahuan)-ilmu Manusia. . Artinya adam telah mencuri

ilmu Tuhan,menciptakan "idea",muncul Kesadaran dan Tercipta Realita Dunia(realita

Manusia) - (baca kembali term platonic di atas)

0316. Gelar dan Ladob para sahabat nabi

Oleh Mumu Bsa
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27.9 0336. Syaikh Abdul kariim al-Qusyairiy

PERTANYAAN :

Ryna Asryforever Al-khawarizmi

"Saya pernah mendapat jazah amalan sholat hajat khusus Syaikh imam abu Gosim al

Qusyairi dari kakek saya. siapakah Syaikh tsb?

JAWABAN :

Mbah Jenggot ll

Nama lengkap imam al-Qusyairi adalah Abdul Karim ibn Hawazin ibn Abdul Malik ibn

Thalhah bin Muhammad, nama kun-yahnya Abul Qasim. Beberapa gelar yang

disandang oleh al-Qusyairi yaitu : pertama, An-Naisaburi, sebuah gelar yang

dinisbatkan pada nama kota Naisabur atau Syabur, salah satu ibu kota terbesar

negara Islam pada abad pertengahan, di samping kota Balkh-Harrat dan Marw.

Kedua, al-Qusyairi, nama Qusyairi adalah sebutan marga Sa'ad al-Asyirah al

Qahthaniyah. Mereka adalah sekelompok orang yang tinggal di pesisiran Hadramaut.

Ketiga, al-Istiwa, orang-orang yang datang dari bangsa Arab yang memasuki daerah

Khurasan dari daerah Ustawa, yaitu sebuah negara besar di wilayah pesisiran

Naisabur, yang berhimpitan dengan batas wilayah Nasa. Keempat, Asy-Syafi'i sebuah

penisbatan nama pada madzhab Syafi'i yang didirikan oleh al-Imam Muhammad ibn

Idris ibn Syafi'i pada tahun 150-204 H/767-820 M. Kelima, al-Qusyairi memiliki gelar

kehormatan, antara lain: al-Imam, al-Ustadz, asy-Syaikh, Zainul Islam, al-Jami' baina

Syari’ati wa al-Haqiqah (perhimpunan antara nilai syariat dan hakikat). Gelar-gelar ini
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diberikan sebagai wujud penghormatan atas kedudukan yang tinggi dalam bidang

tasawuf dan ilmu pengetahuan di dunia Islam.

Al-Qusyairi lahir di Astawa pada bulan Rabi’ul Awal tahun 376 H/986 M. Ia mempunyai

garis keturunan dari pihak ibu berporos pada moyang atau marga Sulami, paman dari

pihak ibu, Abu Aqil al-Sulami termasuk para pembesar yang menguasai daerah

Ustawa. Marga Al-Sulami sendiri dapat ditarik dari salah satu bangsa, yaitu : al-Sulami

yang menisbatkan pada Sulaim dan al-Sulami yang dinisbatkan pada bani Salamah. Ia

meninggal di Naisabur, Ahad pagi tanggal 16 Rabi’ul Akhir tahun 465 H/1073 M.

Ketika beliau berumur 87 tahun. Jenazah beliau disemayamkan di sisi makam

gurunya, Syaikh Abu Ali al-Daqaq. Beliau menjadi yatim ketika masih kecil, kemudian

diasuh oleh Abul Qasim al-Yamany, sahabat karib keluarga Qusyairi.

Pada masa itu, kondisi pemerintahan tidak berpihak pada kepentingan rakyat. Pada

penguasa dan staf-stafnya berlomba-lomba memperberat tingkat pungutan pajak. Hal

ini sangat mempengaruhi pertumbuhan jiwa beliau untuk bercita-cita meringankan

beban dari masyarakat. Beliau berpikiran pergi ke Naisabur untuk belajar hitung yang

berkaitan pajak. Naisabur pada saat itu berposisi sebagai ibu kota Khurasan yang

sebelumnya merupakan pusat tempat para ulama dan pengarang serta para pujangga.

Sesampainya di Naisabur beliau belajar berbagai ilmu pengetahuan pada seorang

guru yang dikenal sebagai Imam yaitu Abu Ali al-Hasan ibn Ali al-Naisabur dan lebih

dikenal dengan al-Daqaq. Semenjak pertama kali mendengar fatwanya, beliau sudah

mengaguminya. Sementara Syaikh al-Daqaq sendiri juga berfirasat bahwa pemuda ini

seorang murid yang cerdas dan brilian. Karena itu, Syaikh al-Daqaq bermaksud

mengajari dan menyibukkannya dengan berbagai bidang ilmu. Kenyataan ini membuat

beliau mencabut cita-citanya semula, membuang pikiran yang berencana menguasai

peran pemerintahan dan memilih thariqah sebagai garis perjuangan.

Beliau menikah dengan Fatimah, putri guru sejatinya (al-Daqaq). Dia seorang wanita

berilmu, beradab, dan termasuk ahli zuhud yang diperhitungkan di zamannya. Beliau

hidup bersamanya semenjak tahun 405 H/1014 M - 412 H/1021 M dan meninggalkan

enam orang putra dan seorang putri. Kesemuanya adalah ahli ibadah. Al-Qusyairi

berangkat haji dengan ulama-ulama terkemuka yang sangat dihormati pada waktu itu,

di antaranya adalah Syaikh Abu Muhammad Abdullah ibn Yusuf al-Juwainy, salah

seorang ulama tafsir, bahasa dan fiqh.

Beliau termasuk orang yang pandai menunggang kuda. Kepiawaiannya telah

dibuktikan dalam berbagai lapangan pacuan kuda. Beliau juga seorang yang tangkas

memainkan senjata. Permainannya benar-benar sangat mengagumkan. Ia mempunyai

seekor kuda pemberian teman akrabnya, dan menggunakannya selama 20 tahun.

Ketika beliau meninggal, kudanya ini sangat sedih, selama seminggu kuda tersebut

tidak mau makan, sehingga akhirnya kuda tersebut meninggal karena sedih dan

lapar.
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Selain Abu Ali al-Hasan ibn Ali al-Naisaburi al-Daqaq. Al-Qusyairi pun mempunyai

beberapa guru, antara lain: (1). Abu Abdurrahman Muhammad ibn al-Husin ibn

Muhammad al-Azdi al-Sulami al-Naisaburi (325 H/936 M – 412 H/1012 M), seorang

sejarahwan, ulama sufi sekaligus pengarang. (2). Abu Bakar Muhammad ibn al

Husain ibn Furak al-Anshari al-Ashbahani, meninggal tahun 406 H/1015 M, beliau

seorang imam usul fiqh. (3). Abu Ishaq Ibrahim ibn Muhammad ibn Mahran al

Asfarayaini meninggal tahun 418 h/1027 M, seorang cendekiawan bidang fiqh dan

usul fiqh yang besar di daerah Isfarayain. Kepadanya beliau belajar Ushuluddin. (4).

Abu Manshur aliah Abdur Qahir ibn Muhammad al-Baghdadi al-Tamimi al-Asfarayaini,

meninggal tahun 429 H/1037 M, kepadanya beliau belajar madzhab Syafi’i.

Dalam pengajaran, beliau memakai sistem majelis imla’ dan majelis tadzkir. Beliau

mengadakan majelis imla’ bidang hadits di Baghdad pada tahun 432 H/1040 M,

beberapa paradigma yang dibuatnya dilampiri sejumlah gubahan puisi religius.

Kemudian menghentikan kegiatan ini dan pulang ke Naisabur tahun 455 H/1063 M,

untuk merintis kegiatan semacamnya.

Beliau sebagaimana dikatakan oleh al-Subkhi adalah seorang ulama yang menguasai

bidang ilmu, termasuk bahasa, sastra dan budaya. Karena itu beliau juga disebut

seorang sastrawan sekaligus penulis. Ulama penyair ini banyak mengubah syair

syairnya secara improvisasi. Ali al-Bakhilzi banyak menyebut karya-karyanya dalam

kitab Damiyatul al-Qashri.

KARYA-KARYANYA

Al-Qusyairi dapat mengarang dalam kitab-kitabnya yang berisi masalah tasawuf dan

ilmu-ilmu Islam. Antara lain:

1) Ahkam al-Syar’i

2) Adab al-Shufiyah

3) Al-Arba’un fi al-Hadits

4) Istifadhah al-Muradat

5) Balaghah al-Maqashid fi al-Tasawuf

6) At-Tahbir fi Tadzkir

7) Tartib al-Suluk, fi Thariqillahi Ta’ala

8)Al-Tauhid al-Nabawi

9)At-Taisir fi ‘Ilmial-Tafsir

10)Al-Jawahir

11) Hayat al-Arwah dan al-Dalil ila Thariq al-Shalah

12) Diwan al-Syi’ri
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13) Al-Dzikr waal-Dzakir

14) Al-Risalah al-Qusyairiyahfi ‘Ilmi al-Tasawuf

15) Sirat al-Masayikh

16) Syarâh Asma al-Husna

17) Syikuyat Ahl al-Sunnah bi Hikayatima Nalahun min al-Mihnah

18) Uyun al-Ajwibah fi Ushul al-Asilah

19) Lathaif al-Isyarat

20) Al-Fushul fi al-Ushul

21) Al-Luma’ fi al-I’tiqad

22) Majalis Abi Ali al-Hasan al-Daqaq

23) Al-Mi’raj

24) Al-Munajah

25) Mantsuru al-Khitab fi Syuhub al-Albab

26) Nasikhu al-Hadits wa Mansukhuhu

27) Nahw al-Qulub al-Shaghir

28) Nahw al-Qulub al-Kabir

29) Nukatu Uli al-Nuha

AJARAN-AJARANNYA

Beberapa pandangan yang dikemukakan oleh al-Qusyairi berkaitan dengan tasawuf

antara lain adalah: pertama, menolak terhadap para sufi Syatahi, yang mengucapkan

ungkapan-ungkapan yang mengesankan terjadinya persatuan antara sifat-sifat

ketuhanan dengan sifat-sifat kemanusiaan. Kedua, mengemukakan ketidaksetujuan

terhadap para sufi pada masanya yang mempunyai kegemaran untuk

mempergunakan pakaian-pakaian orang-orang miskin, tetapi perilakunya bertolak

belakang dengan pakaian yang mereka kenakan.

Pendapat al-Qusyairi memberikan gambaran kepada kita bahwa tasawuf pada

masanya dianggap telah menyimpang dari perkembangannya yang pertama, baik dari

segi akidah, maupun dari segi moral dan tingkah laku. Al-Qusyairi ingin

mengembalikan arah tasawuf pada doktrin ahl al-sunnah wa al-jamaah, yaitu dengan

mengikuti para sufi Sunni pada abad ketiga dan keempat hijriyah. Usaha yang

dilakukannya merupakan pembuka jalan bagi al-Ghazali yang berafiliasi pada aliran

yang sama yaitu al-Asy’ariyah.

Al-Qusyairi berpendapat bahwa hal adalah sesuatu yang dirasakan manusia seperti
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27.10

rasa gembira, sedih, lapang, sempit, rindu, gelisah, takut, gemetar dan lain-lain,

merupakan suatu pemberian atau karunia, sedangkan maqam diperoleh dari hasil

usaha. Hal datang dari yang ada dengan sendirinya, sementara maqam terjadi karena

pencurahan perjuangan yang terus menerus. Pemilik maqam memungkinkan

menduduki maqamnya secara konstan, sementara pemilik hal sering mengalami naik

turun (berubah-ubah).

Fana’ dipakai untuk menunjukkan keguguran sifat tercela, sedangkan baqa’ untuk

menandakan sifat-sifat terpuji,

Beberapa maqam yang dikemukakan oleh al-Qusyairi yaitu :

1) Tobat adalah awal tempat pendakian orang-orang yang mendaki dan maqam

pertama bagi sufi pemula. Kata tobat menurut bahasa berarti “kembali”, maka tobat

artinya kembali dari sesuatu yang di cela dalam syari’at menuju sesuatu yang dipuji

dalam syari’at.

2)Wara’ adalah meninggalkan hal-hal yang subhat.

3) Khalwah dan uzlah, khaliyah merupakan sifat ahli sufi, sedangkan uzlah merupakan

bagian dari tanda bahwa seseorang bersambung dengan Allah SWT.

Imam al-Qusyairi menjelaskan bahwa ma’rifat menurut bahasa adalah ilmu. Maka

setiap ilmu adalah ma’rifat dan setiap ma’rifat adalah ilmu. Setiap orang yang

berma’rifat kepada Allah arif (orang bijak yang banyak pengetahuannya). Seorang

orang arif adalah alim.
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0354. EMPAT PERISTIWA BESAR YANG TERJADI PADA BULAN

RAMADHAN

· NUZULUL QUR'AN (TURUNNYA AL-QUR'AN). Awalnya Allah

menurunkan Al-Qur'an dari Lauhil Mahfudz ke langit dunia, dan kemudian

diturunkan secara berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad SAW melalui

Malaikat Jibril AS. Tepatnya ketika beliau berusia 40 tahun. Nabi

Muhammad SAW lebih sering ber-Uzlah dibanding sebelumnya untuk

bertahannuts/beribadah. Pada bulan Romadhon ia membawa bekal lebih
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banyak untuk bertahannuts. Dan malam 17 Romadhon tahun ke-41 dari

‘Aamul fiel (16 agustus 610 M) di gua Hiro ia didatangi oleh malaikat Jibril

AS yang membawa selembar surat, kemudian memerintahkan Nabi SAW

untuk membacanya. Jibril berkata “Iqro (bacalah)” dengan terperanjat beliau

menjawab “aku tidak dapat membaca”, kemudian Jibril memeluk Nabi SAW

sampai beliau terasa sesak nafas, lalu dilepas kembali dan mengulangi

perintahnya. Tetapi Nabi SAW tetap menjawab “aku tidak bisa membaca”.

Demikian sampai 3 kali, barulah Jibril AS menuntunnya : “Bacalah dengan

nama Tuhanmu yang maha pencipta. Yang menciptakan manusia dari

segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu sangat Mulia. Yang mengajarkan

dengan pena. Mengajarkan manusia yang tidak diketahuinya.” (Al-Alaq : 1

5).

· PERANG BADAR QUBRO (BADARKEDUA). Penyebab peperangan ini

ialah ketika umat Islam meninggalkan harta bendanya di Makkah ke

Madinah karena kekejaman kaum kafir di sana. Kemudian kaum kafir

Makkah menjarah dikit demi sedikit harta Muslimin itu yang kemudian

hendak dijual ke negri Syam. Maka pada hari Jum’at 17 Romadhon tahun 2

Hijriyah (8 Januari 623 M). Rosul SAW mendapat laporan bahwa kafilah

dagang Quroisy pimpinan Abu Sufyan bin Harb sebanyak 40 orang pulang

berniaga dari negri Syam menuju kota Makkah. Maka 313 tentara Islam

mencegat kafilah itu sebelum sampai Makkah di dekat sebuah sumur milik

Badar. Mengetahui hal ini Abu Sufyan minta bantuan dari Makkah

sebanyak 950 tentara. Peperangan diawali adu tanding perorangan, yaitu

Ali bin Abi Tholib, Hamzah bin Abdul Mutholib dan Ubaidah bin Harits dari

pihak Islam, melawan Walid bin Utbah, Syaibah bin Robi’ah dan Utbah bin

Robi’ah dari pihak Quroisy. Akhirnya 3 jagoan Quroisy itu terbunuh.

Berkobarlah peperangan dan dimenangi pihak Islam. 70 orang terbunuh

dari pihak musuh termasuk Abu Jahl bin Hisyam dan tertawan 70 orang

termasuk sepupu Rosul SAW Uqoil bin Abi Tholib. Sedangkan dari pihak

Islam gugur 14 orang termasuk Ubaidah bin Harits. Adapun tawanan

perang dibagi menjadi 2 kelompok, bagi yang kaya harus menebus dengan

uang lalu dibebaskan. Dan yang tidak mampu harus mengajar membaca

dan menulis kepada anak-anak Muslim masing-masing 10 anak. Peristiwa

perang ini diterangkan dalam surat Ali Imron : 123.

· Fathu Makkah (pembebasan kota Makkah), terjadi pada tanggal 20

Romadhon tahun 8 Hijriyah. Disebabkan karena Bani Bakr (sekutu Quroisy)

sedang cekcok dengan Bani Khuza’ah (sekutu Islam). Kaum kafir Quroisy

membantu Bani Bakr untuk menyerang Bani Khuza’ah, 20 orang Khuza’ah

mati terbunuh. Artinya kafir Quroisy melanggar perjanjian Hudaibiyah.

Rosul SAW dan 10.000 pasukan berangkat menuju kota Makkah melalui 4
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penjuru ke arah kota Makkah. Pasukan Zubair bin Awam lewat jalan utara,

pasukan Kholid bin Walid lewat jalan selatan, pasukan Sa’ad bin Ubadah

lewat jalan barat dan pasukan Abu Ubaidah bin Jarrah bersama Rosul SAW

lewat kaki gunung Hind di barat laut. Maka kaum Muslimin dapat

menguasai kota Makkah tanpa ada halangan apapun dari kaum kafir

Quroisy, karena mereka telah bersembunyi di rumah-rumah mereka dan

ada juga yang berlarian ke bukit-bukit sekitar, karena takut kaum Muslimin

membalas dendam atas kejahatan yang pernah mereka lakukan. Kemudian

Rosul SAW menuju Ka’bah dan menghancurkan 360 berhala menggunakan

tongkatnya. Sambil membaca firman Allah, yang artinya : “Telah datang

kebenaran, telah hancur kebathilan. Sungguh kebathilan telah hancur”.

(QS. Al-Isro : 81). Kemudian ketika Abu Sufyan bertanya kepada Nabi

SAW, apa yang akan diperbuat terhadap kaum kafir Quroisy?. Beliau hanya

menjawab : “Hari ini adalah hari kasih sayang”. Dan setelah

melaksanakan sholat Rosul SAW berkhutbah di depan pintu Ka’bah : “Hai

kaum Quroisy, apa yang hendak aku perbuat?”. Mereka menjawab “Yang

baik-baik, wahai saudara pemurah, dan anak dari yang pemurah”. Maka

Rosul SAW bersabda : “Aku akan berkata seperti ucapan Yusuf kepada

saudaranya, “Hari ini tak ada cercaan bagi kalian. Kalian bebas”. Itulah

amnesty (pengampunan) terbesar sepanjang sejarah manusia yang

diberikan Rosulullah SAW terhadap kaum kafir Quroisy yang sebelumnya

telah meneror dan membantai umat Islam.

· Kemerdekaan Republik Indonesia. Tepatnya pada tanggal 17 Romadhon

atau 17 Agustus 1945, dengan Rahmat Allah SWT yang terekam dalam

pembukaan UUD 45, negara Republik Indonesia merdeka dari genggaman

penjajah kafir Belanda, perjuangan ini tidak lain dan tidak bukan oleh para

Mujahid-mujahid Islam. [Syahra Alatas ]

27.11 0404. Siapakah yang paling berpengaruh dalam sejarah ?

Jawabannya adalah Nabi Muhammad menurut Michael H. Hart

Jatuhnya pilihan saya kepada Nabi Muhammad dalam urutan pertama daftar Seratus

Tokoh yang berpengaruh di dunia mungkin mengejutkan sementara pembaca dan

mungkin jadi tanda tanya sebagian yang lain. Tapi saya berpegang pada keyakinan

saya, dialah Nabi Muhammad satu-satunya manusia dalam sejarah yang berhasil

meraih sukses-sukses... luar biasa baik ditilik dari ukuran agama maupun ruang

lingkup duniawi.

Berasal-usul dari keluarga sederhana, Muhammad menegakkan dan menyebarkan

salah satu dari agama terbesar di dunia, Agama Islam. Dan pada saat yang
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bersamaan tampil sebagai seorang pemimpin tangguh, tulen, dan efektif. Kini tiga

belas abad sesudah wafatnya, pengaruhnya masih tetap kuat dan mendalam serta

berakar.

Sebagian besar dari orang-orang yang tercantum di dalam buku ini merupakan

makhluk beruntung karena lahir dan dibesarkan di pusat-pusat peradaban manusia,

berkultur tinggi dan tempat perputaran politik bangsa-bangsa. Muhammad lahir pada

tahun 570 M, di kota Mekkah, di bagian agak selatan Jazirah Arabia, suatu tempat

yang waktu itu merupakan daerah yang paling terbelakang di dunia, jauh dari pusat

perdagangan, seni maupun ilmu pengetahuan. Menjadi yatim-piatu di umur enam

tahun, dibesarkan dalam situasi sekitar yang sederhana dan rendah hati. Sumber

sumber Islam menyebutkan bahwa Muhamnmad seorang buta huruf. Keadaan

ekonominya baru mulai membaik di umur dua puluh lima tahun tatkala dia kawin

dengan seorang janda berada. Bagaimanapun, sampai mendekati umur empat puluh

tahun nyaris tak tampak petunjuk keluarbiasaannya sebagai manusia.

Umumnya, bangsa Arab saat itu tak memeluk agama tertentu kecuali penyembah

berhala Di kota Mekkah ada sejumlah kecil pemeluk-pemeluk Agama Yahudi dan

Nasrani, dan besar kemungkinan dari merekalah Muhammad untuk pertama kali

mendengar perihal adanya satu Tuhan Yang Mahakuasa, yang mengatur seantero

alam. Tatkala dia berusia empatpuluh tahun, Muhammad yakin bahwa Tuhan Yang

Maha Esa ini menyampaikan sesuatu kepadanya dan memilihnya untuk jadi penyebar

kepercayaan yang benar.

Selama tiga tahun Muhammad hanya menyebar agama terbatas pada kawan-kawan

dekat dan kerabatnya. Baru tatkala memasuki tahun 613 dia mulai tampil di depan

publik. Begitu dia sedikit demi sedikit punya pengikut, penguasa Mekkah

memandangnya sebagai orang berbahaya, pembikin onar. Di tahun 622, cemas

terhadap keselamatannya, Muhammad hijrah ke Madinah, kota di utara Mekkah

berjarak 200 mil. Di kota itu dia ditawari posisi kekuasaan politik yang cukup

meyakinkan.

Peristiwa hijrah ini merupakan titik balik penting bagi kehidupan Nabi. Di Mekkah dia

susah memperoleh sejumlah kecil pengikut, dan di Medinah pengikutnya makin

bertambah sehingga dalam tempo cepat dia dapat memperoleh pengaruh yang

menjadikannya seorang pemegang kekuasaan yang sesungguhnya. Pada tahun-tahun

berikutnya sementara pengikut Muhammad bertumbuhan bagai jamur, serentetan

pertempuran pecah antara Mektah dan Madinah. Peperangan ini berakhir tahun 630

dengan kemenangan pada pihak Muhammad, kembali ke Mekkah selaku penakluk.

Sisa dua setengah tahun dari hidupnya dia menyaksikan kemajuan luar-biasa dalam

hal cepatnya suku-suku Arab memeluk Agama Islam. Dan tatkala Muhammad wafat

tahun 632, dia sudah memastikan dirinya selaku penguasa efektif seantero Jazirah

Arabia bagian selatan.
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Suku Bedewi punya tradisi turun-temurun sebagai prajurit-prajurit yang tangguh dan

berani. Tapi, jumlah mereka tidaklah banyak dan senantiasa tergoda perpecahan dan

saling melabrak satu sama lain. Itu sebabnya mereka tidak bisa mengungguli tentara

dari kerajaan-kerajaan yang mapan di daerah pertanian di belahan utara. Tapi,

Muhammadlah orang pertama dalam sejarah, berkat dorongan kuat kepercayaan

kepada keesaan Tuhan, pasukan Arab yang kecil itu sanggup melakukan serentetan

penaklukan yang mencengangkan dalam sejarah manusia. Di sebelah timurlaut Arab

berdiri Kekaisaran Persia Baru Sassanids yang luas. Di baratlaut Arabia berdiri

Byzantine atau Kekaisaran Romawi Timur dengan Konstantinopel sebagai pusatnya.

Ditilik dari sudut jumlah dan ukuran, jelas Arab tidak bakal mampu menghadapinya.

Namun, di medan pertempuran, pasukan Arab yang membara semangatnya dengan

sapuan kilat dapat menaklukkan Mesopotamia, Siria, dan Palestina. Pada tahun 642

Mesir direbut dari genggaman Kekaisaran Byzantine, dan sementara itu balatentara

Persia dihajar dalam pertempuran yang amat menentukan di Qadisiya tahun 637 dan

di Nehavend tahun 642.

Tapi, penaklukan besar-besaran –di bawah pimpinan sahabat Nabi dan penggantinya

Abu Bakr dan Umar ibn al-Khattab–itu tidak menunjukkan tanda-tanda stop sampai di

situ. Pada tahun 711, pasukan Arab telah menyapu habis Afrika Utara hingga ke tepi

Samudera Atlantik. Dari situ mereka membelok ke utara dan menyeberangi Selat

Gibraltar dan melabrak kerajaan Visigothic di Spanyol.

Sepintas lalu orang mesti mengira pasukan Muslim akan membabat habis semua

Nasrani Eropa. Tapi pada tahun 732, dalam pertempuran yang masyhur dan dahsyat

di Tours, satu pasukan Muslimin yang telah maju ke pusat negeri Perancis pada

akhirnya dipukul oleh orang-orang Frank. Biarpun begitu, hanya dalam tempo secuwil

abad pertempuran, orang-orang Bedewi ini -dijiwai dengan ucapan-ucapan Nabi

Muhammad- telah mendirikan sebuah empirium membentang dari perbatasan India

hingga pasir putih tepi pantai Samudera Atlantik, sebuah empirium terbesar yang

pernah dikenal sejarah manusia. Dan di mana pun penaklukan dilakukan oleh pasukan

Muslim, selalu disusul dengan berbondong-bondongnya pemeluk masuk Agama

Islam.

Ternyata, tidak semua penaklukan wilayah itu bersifat permanen. Orang-orang Persia,

walaupun masih tetap penganut setia Agama Islam, merebut kembali

kemerdekaannya dari tangan Arab. Dan di Spanyol, sesudah melalui peperangan

tujuh abad lamanya akhirnya berhasil dikuasai kembali oleh orang-orang Nasrani.

Sementara itu, Mesopotamia dan Mesir dua tempat kelahiran kebudayaan purba, tetap

berada di tangan Arab seperti halnya seantero pantai utara Afrika. Agama Islam, tentu

saja, menyebar terus dari satu abad ke abad lain, jauh melangkah dari daerah

taklukan. Umumnya jutaan penganut Islam bertebaran di Afrika, Asia Tengah, lebih

lebih Pakistan dan India sebelah utara serta Indonesia. Di Indonesia, Agama Islam
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yang baru itu merupakan faktor pemersatu. Di anak benua India, nyaris kebalikannya:

adanya agama baru itu menjadi sebab utama terjadinya perpecahan.

Apakah pengaruh Nabi Muhammad yang paling mendasar terhadap sejarah ummat

manusia? Seperti halnya lain-lain agama juga, Islam punya pengaruh luar biasa

besarnya terhadap para penganutnya. Itu sebabnya mengapa penyebar-penyebar

agama besar di dunia semua dapat tempat dalam buku ini. Jika diukur dari jumlah,

banyaknya pemeluk Agama Nasrani dua kali lipat besarnya dari pemeluk Agama

Islam, dengan sendirinya timbul tanda tanya apa alasan menempatkan urutan Nabi

Muhammad lebih tinggi dari Nabi Isa dalam daftar. Ada dua alasan pokok yang jadi

pegangan saya. Pertama, Muhammad memainkan peranan jauh lebih penting dalam

pengembangan Islam ketimbang peranan Nabi Isa terhadap Agama Nasrani. Biarpun

Nabi Isa bertanggung jawab terhadap ajaran-ajaran pokok moral dan etika Kristen

(sampai batas tertentu berbeda dengan Yudaisme), St. Paul merupakan tokoh

penyebar utama teologi Kristen, tokoh penyebarnya, dan penulis bagian terbesar dari

Perjanjian Lama.

Sebaliknya Muhammad bukan saja bertanggung jawab terhadap teologi Islam tapi

sekaligus juga terhadap pokok-pokok etika dan moralnya. Tambahan pula dia

“pencatat” Kitab Suci Al-Quran, kumpulan wahyu kepada Muhammad yang diyakininya

berasal langsung dari Allah. Sebagian terbesar dari wahyu ini disalin dengan penuh

kesungguhan selama Muhammad masih hidup dan kemudian dihimpun dalam bentuk

yang tak tergoyangkan tak lama sesudah dia wafat. Al-Quran dengan demikian

berkaitan erat dengan pandangan-pandangan Muhammad serta ajaran-ajarannya

karena dia bersandar pada wahyu Tuhan. Sebaliknya, tak ada satu pun kumpulan

yang begitu terperinci dari ajaran-ajaran Isa yang masih dapat dijumpai di masa

sekarang. Karena Al-Quran bagi kaum Muslimin sedikit banyak sama pentingnya

dengan Injil bagi kaum Nasrani, pengaruh Muhammad dengan perantaraan Al-Quran

teramatlah besarnya. Kemungkinan pengaruh Muhammad dalam Islam lebih besar

dari pengaruh Isa dan St. Paul dalam dunia Kristen digabung jadi satu. Diukur dari

semata mata sudut agama, tampaknya pengaruh Muhammad setara dengan Isa

dalam sejarah kemanusiaan.

Lebih jauh dari itu (berbeda dengan Isa) Muhammad bukan semata pemimpin agama

tapi juga pemimpin duniawi. Fakta menunjukkan, selaku kekuatan pendorong terhadap

gerak penaklukan yang dilakukan bangsa Arab, pengaruh kepemimpinan politiknya

berada dalam posisi terdepan sepanjang waktu.

Dari pelbagai peristiwa sejarah, orang bisa saja berkata hal itu bisa terjadi tanpa

kepemimpinan khusus dari seseorang yang mengepalai mereka. Misalnya, koloni

koloni di Amerika Selatan mungkin saja bisa membebaskan diri dari kolonialisme

Spanyol walau Simon Bolivar tak pernah ada di dunia. Tapi, misal ini tidak berlaku

pada gerak penaklukan yang dilakukan bangsa Arab. Tak ada kejadian serupa
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sebelum Muhammad dan tak ada alasan untuk menyangkal bahwa penaklukan bisa

terjadi dan berhasil tanpa Muhammad. Satu-satunya kemiripan dalam hal penaklukan

dalam sejarah manusia di abad ke-13 yang sebagian terpokok berkat pengaruh Jengis

Khan. Penaklukan ini, walau lebih luas jangkauannya ketimbang apa yang dilakukan

bangsa Arab, tidaklah bisa membuktikan kemapanan, dan kini satu-satunya daerah

yang diduduki oleh bangsa Mongol hanyalah wilayah yang sama dengan sebelum

masa Jengis Khan

Ini jelas menunjukkan beda besar dengan penaklukan yang dilakukan oleh bangsa

Arab. Membentang dari Irak hingga Maroko, terbentang rantai bangsa Arab yang

bersatu, bukan semata berkat anutan Agama Islam tapi juga dari jurusan bahasa

Arabnya, sejarah dan kebudayaan. Posisi sentral Al-Quran di kalangan kaum

Muslimin dan tertulisnya dalam bahasa Arab, besar kemungkinan merupakan sebab

mengapa bahasa Arab tidak terpecah-pecah ke dalam dialek-dialek yang

berantarakan. Jika tidak, boleh jadi sudah akan terjadi di abad ke l3. Perbedaan dan

pembagian Arab ke dalam beberapa negara tentu terjadi -tentu saja- dan nyatanya

memang begitu, tapi perpecahan yang bersifat sebagian-sebagian itu jangan lantas

membuat kita alpa bahwa persatuan mereka masih berwujud. Tapi, baik Iran maupun

Indonesia yang kedua-duanya negeri berpenduduk Muslimin dan keduanya penghasil

minyak, tidak ikut bergabung dalam sikap embargo minyak pada musim dingin tahun

1973–1974. Sebaliknya bukanlah barang kebetulan jika semua negara Arab, semata

mata negara Arab, yang mengambil langkah embargo minyak.

Jadi, dapatlah kita saksikan, penaklukan yang dilakukan bangsa Arab di abad ke-7

terus memainkan peranan penting dalam sejarah ummat manusia hingga saat ini. Dari

segi inilah saya menilai adanya kombinasi tak terbandingkan antara segi agama dan

segi duniawi yang melekat pada pengaruh diri Muhammad sehingga saya

menganggap Muhammad dalam arti pribadi adalah manusia yang paling berpengaruh

dalam sejarah manusia.

`Umar Ibn al-Khattab

Umar Ibn al-Khattab adalah khalifah kedua, dan mungkin terbesar dari semua khalifah

Islam. Dia sejaman namun lebih berusia muda ketimbang Nabi Muhammad. Dan

seperti juga Muhammad, dia kelahiran Mekkah. Tahun kelahirannya tidak diketahui,

tetapi menurut taksiran tahun-586.

Asal-muasalnya `Umar Ibn al-Khattab merupakan musuh ...yang paling ganas dan

beringas, menentang Muhammad dan Agama Islam habis-habisan. Tetapi, mendadak

dia memeluk agama baru itu dan berbalik menjadi pendukung gigih. (Ini ada

persamaannya yang menarik dengan ihwal St. Paul terhadap Kristen). `Umar Ibn al

Khattab selanjutnya menjadi penasihat terdekat Nabi Muhammad dan begitulah

dilakukannya sepanjang umur Muhammad.
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Tahun 632 Muhammad wafat, tanpa menunjuk penggantinya. Umar dengan cepat

mendukung Abu Bakr sebagai pengganti, seorang kawan dekat Nabi dan juga mertua

beliau. Langkah ini mencegah ada kekuatan dan memungkinkan Abu Bakr secara

umum diakui sebagai khalifah pertama, semacam “pengganti” Nabi Muhammad. Abu

Bakar merupakan pemimpin yang berhasil tetapi beliau wafat sesudah jadi khalifah

hanya selama dua tahun. Tetapi, Abu Bakr menunjuk `Umar jadi khalifah tahun 634

dan memegang kekuasaan hingga tahun 644 tatkala dia terbunuh di Madinah oleh

perbuatan seorang budak Persia. Di atas tempat tidur menjelang wafatnya, `Umar

menunjuk sebuah panita terdiri dari enam orang untuk memilih penggantinya. Dengan

demikian lagi-lagi kesempatan adu kekuatan untuk kekuasaan terjauh. Panitia enam

orang itu menunjuk `Uthman selaku khalifah ke-3 yang memerintah tahun 644-656.

Dalam masa kepemimpinan sepuluh tahun `Umar itulah penaklukan-penaklukan

penting dilakukan orang Arab. Tak lama sesudah `Umar pegang tampuk kekuasaan

sebagai khalifah, pasukan Arab menduduki Suriah dan Palestina, yang kala itu

menjadi bagian Kekaisaran Byzantium. Dalam pertempuran Yarmuk (636), pasukan

Arab berhasil memukul habis kekuatan Byzantium. Damaskus jatuh pada tahun itu

juga, dan Darussalam menyerah dua tahun kemudian. Menjelang tahun 641, pasukan

Arab telah menguasai seluruh Palestina dan Suriah, dan terus menerjang maju ke

daerah yang kini bernama Turki. Tahun 639, pasukan Arab menyerbu Mesir yang juga

saat itu di bawah kekuasaan Byzantium. Dalam tempo tiga tahun, penaklukan Mesir

diselesaikan dengan sempurna.

Penyerangan Arab terhadap Irak yang saat itu berada di bawah kekuasaan

Kekaisaran Persia telah mulai bahkan sebelum `Umar naik jadi khalifah. Kunci

kemenangan Arab terletak pada pertempuran Qadisiya tahun 637, terjadi di masa

kekhalifahan `Umar. Menjelang tahun 641, seseluruh Irak sudah berada di bawah

pengawasan Arab. Dan bukan cuma itu: pasukan Arab bahkan menyerbu langsung

Persia dan dalam pertempuran Nehavend (642) mereka secara menentukan

mengalahkan sisa terakhir kekuatan Persia. Menjelang wafatnya `Umar di tahun 644,

sebagian besar daerah barat Iran sudah terkuasai sepenuhnya. Gerakan ini tidak

berhenti tatkala `Umar wafat. Di bagian timur mereka dengan cepat menaklukkan

Persia dan bagian barat mereka mendesak terus dengan pasukan menyeberang

Afrika Utara.

Sama pentingnya dengan makna penaklukan-penaklukan yang dilakukan `Umar

adalah kepermanenan dan kemantapan pemerintahannya. Iran, kendati penduduknya

masuk Islam, berbarengan dengan itu mereka memperoleh kemerdekaannya dari

pemerintahan Arab. Tetapi Suriah, Irak dan Mesir tidak pernah peroleh hal serupa.

Negeri-negeri itu seluruhnya di-Arabkan hingga saat kini.

`Umar sudah barangtentu punya rencana apa yang harus dilakukannya terhadap

daerah-daerah yang sudah ditaklukkan oleh pasukan Arab. Dia memutuskan, orang
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Arab punya hak-hak istimewa dalam segi militer di daerah-daerah taklukan, mereka

harus berdiam di kota-kota tertentu yang ditentukan untuk itu, terpisah dari penduduk

setempat. Penduduk setempat harus bayar pajak kepada penakluk Muslimin

(umumnya Arab), tetapi mereka dibiarkan hidup dengan aman dan tenteram.

Khususnya, mereka tidak dipaksa memeluk Agama Islam. Dari hal itu sudahlah jelas

bahwa penaklukan Arab lebih bersifat perang penaklukan nasionalis daripada suatu

perang suci meskipun aspek agama bukannya tidak memainkan peranan.

Keberhasilan 'Umar betul-betul mengesankan. Sesudah Nabi Muhammad, dia

merupakan tokoh utama dalam hal penyerbuan oleh Islam. Tanpa penaklukan

penaklukannya yang secepat kilat, diragukan apakah Islam bisa tersebar luas

sebagaimana dapat disaksikan sekarang ini. Lebih-lebih, kebanyakan daerah yang

ditaklukkan dibawah pemerintahannya tetap menjadi Arab hingga kini. Jelas, tentu

saja, Muhammadlah penggerak utamanya jika dia harus menerima penghargaan

terhadap perkembangan ini. Tetapi, akan merupakan kekeliruan berat apabila kita

mengecilkan saham peranan 'Umar. Penaklukan-penaklukan yang dilakukannya

bukanlah akibat otomatis dari inspirasi yang diberikan Muhammad. Perluasan

mungkin saja bisa terjadi, tetapi tidaklah akan sampai sebesar itu kalau saja tanpa

kepemimpinan 'Umar yang brilian.

Memang akan merupakan kejutan -buat orang Barat yang tidak begitu mengena

'Umar-membaca penempatan orang ini lebih tinggi dari pada orang-orang kenamaan

seperti Charlemagne atau Julius Caesar dalam urutan daftar buku ini. Soalnya,

penaklukan oleh bangsa Arab di bawah pimpinan 'Umar lebih luas daerahnya dan

lebih tahan lama dan lebih bermakna ketimbang apa yang diperbuat oleh

Charlemagne maupun Julius Caesar. Aydal.

0425. KLARIFIKASI TANGGAL / HARI KELAHIRAN RASULULLAH

SAW
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0448. Kontroversi Syaikh Ibnu Arabi

Klarifikasi Tentang Syaikh Muhyiddin Ibnu Arabi

Mukaddimah

Setelah mengikuti diskusi di MyQuran tentang Ibnu Arabi dan kontroversi seputar

tokoh itu, saya menjadi tertarik untuk mengetahui lebih lanjut siapa sebenarnya tokoh

yang banyak diperbincangkan ini. Saya langsung membuka perpustakaan digital di

laptop saya, Maktabah Syamilah versi 3.28.

Setelah saya ketik nama Ibnu Arabi di daftar nama kitab, saya langsung dibawa ke

sebuah folder berisi kitab-kitab yang berkaitan dengan Ibnu Arabi dalam sebuah rak

khusus. Ada beberapa nama kitab tertera di situ, di antaranya adalah Al-Futuhat Al

Makkiyah karya terbesar Ibnu Arabi yang banyak dijadikan rujukan dalam penilaian

terhadap tokoh besar ini. Ada juga kitab bernama Ar-Radd 'Ala Ibni 'Arabi (Sanggahan

Terhadap Ibnu Arabi) karya Ibnu Taimiyah.

Ada juga sebuah kitab bernama Tanbiat Al-Ghabiy Bi Tabriat Ibn Arabi (Info Buat

Orang “ Tentang Bersihnya Ibnu Arabi) karya imam besar ahli hadis dan tafsir,

Jalaluddin As-Suyuthi. Yang menjadi perhatian saya adalah kitab terakhir ini. Di

samping ukurannya kecil (sekitar 16 halaman) juga judulnya yang unik.
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Setelah saya baca, pada kata pengantar penerbit disebutkan bahwa kitab itu sengaja

ditulis untuk membantah kitab berjudul Tanbiat Al-Ghabiy Bi Takfir Ibn 'Arabi (Info

Buat Orang *****Tentang Kafirnya Ibnu 'Arabi) karya Burhanuddin Al-Biqa'i.

Pandangan Ulama Terhadap Ibnu 'Arabi

Secara ringkas, Imam As-Suyuthi membagi para ulama menjadi beberapa kelompok

dalam menyikapi Ibnu 'Arabi:

Kelompok pertama, mengatakan bahwa Ibnu 'Arabi adalah wali. Di antaranya

adalah Tajuddin bin 'Atha'illah, ulama dari kalangan Mazhab Maliki dan Syaikh

Afifuddin Al-Yafii dari kalangan Mazhab Syafii.

Kelompok kedua, menganggap bahwa Ibnu 'Arabi adalah sesat. Pendapat ini

diambil oleh sebagian besar para ahlifikih.

Kelompok ketiga, menyatakan ragu terhadap perkara Ibnu 'Arabi. Di antaranya

adalah Adz-Dzahabi dalam Al-Mizan.

Adapun Izzuddin bin Abdissalam, semula beliau mengingkari Ibnu 'Arabi, kemudian

setelah berjumpa langsung, beliau berbalik memuji dan menganggapnya wali. Dalam

kitab Lathaiful Minan karangan Tajuddin bin Atha'illah disebutkan bahwa Syaikh

Izzuddin bin Abdissalam semula mengikuti pendapat ahli fikih, yaitu segera

mengingkari kaum sufi. Kemudian ketika Syaikh Abul Hasan Asy-Syadzili pulang dari

haji, beliau mendatangi Syaikh Izzuddin sebelum memasuki rumahnya, lalu

menyampaikan salam dari Rasulullah SAW untuknya. Sejak saat itu, Syaikh Izzuddin

menjadi lunak lalu mengikuti majelis Asy-Syadzili. Sejak saat itu pula, beliau selalu

memuji-muji kaum sufi setelah memahami metode mereka dengan sebenar-benarnya.

Imam As-Suyuthi berkata:

"Syaikh kami, Syaikhul Islam Al-Mujtahid Syarafuddin Al-Manawi juga pernah ditanya

tentang Ibnu 'Arabi, beliau menjawab yang intinya bahwa diam lebih selamat, ini

pendapat yang paling layak bagi seseorang yang ingin menyelamatkan dirinya."

Kemudian beliau menukil salah satu perkataan yang dinisbatkan kepada Ibnu 'Arabi,

"Kami adalah kaum yang (siapapun) diharamkan menelaah kitab-kitab kami."

Hal itu dikarenakan kaum sufi sering menggunakan istilah-istilah khusus yang hanya

dapat dipahami oleh orang yang sudah terjun ke dalam dunia mereka. Istilah-istilah itu

jika dipahami secara literal atau tekstual akan membawa kepada pemahaman keliru

yang dapat mengakibatkan kekufuran. Hal itu disampaikan oleh Imam Al-Ghazali

dalam beberapa kitabnya, sebagaimana dinukil oleh As-Suyuthi, beliau berkata,

"(Perkataan-perkataan mereka) itu menyerupai (ayat-ayat) mutasyabihat dalam Al

Quran dan sunnah. Barangsiapa memahaminya secara literal (zhohir) dia kafir. Ia

memiliki makna-makna khusus yang berbeda dengan makna yang dipahami oleh

orang biasa. Barangsiap memahami kata wajah, yad (tangan), ain (mata) dan istiwa

(bersemayam) sebagaimana makna yang selama ini diketahui, ia kafir secara pasti."
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Lalu bagaimana seharusnya menyikapi kitab-kitab karangan Ibnu 'Arabi?

Pertanyaan ini sangat perting untuk dijawab mengingat banyaknya orang yang

menghukumi Ibnu 'Arabi hanya berdasarkan kitab-kitab yang konon adalah karangan

beliau.

Imam As-Suyuthi menjawab:

Pertama, harus dipastikan terlebih dahulu bahwa kitab itu adalah karangan Ibnu

'Arabi. Cara ini tidak mungkin lagi dilakukan karena tak ada bukti yang kuat bahwa

kitab-kitab itu adalah asli karangan Ibnu 'Arabi, meskipun kitab-kitab itu sudah

sangat populer di masyarakat, karena popularitas di zaman ini tidak cukup. Hal ini

penting untuk memastikan bahwa perkataan itu benar-benar berasal dari penulis

sendiri. Selain itu juga agar dipastikan tidak ada sisipan penambahan atau

pengurangan yang tidak ilmiah yang bertendensi untuk menciptakan citra buruk

terhadap penulisnya, karena ada indikasi kuat bahwa kitab-kitab karangan beliau

sengaja disisipi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.

Kedua, istilah-istilah di dalamnya harus dipahami sesuai dengan maksud

penulisnya. Cara ini juga tidak mungkin dilakukan, karena di dalamnya berisi hal

hal yang berkaitan dengan hati yang hanya diketahui oleh Allah SWT.

Sebagian ahli fikih pernah bertanya kepada sebagian kaum sufi, "Apa yang

mendorong kalian menggunakan istilah-istilah yang secara literal mengundang rasa

risih di hati?". Mereka menjawab, "Sebagai bentuk rasa kecemburuan kami terhadap

metode kami, agar orang-orang yang bukan dari golongan kami tidak dapat mengaku

ngaku bahwa mereka dari golongan kami dan supaya orang yang bukan ahlinya tidak

masuk ke dalam golongan kami."

Siapapun yang membaca atau mendengarkan isi kitab-kitab karangan Ibnu 'Arabi pasti

akan menyarankan bagi dirinya sendiri, terlebih orang lain, untuk tidak membacanya

karena hanya akan membahayakan diri mereka sendiri dan kaum muslimin secara

umum, terutama mereka yang masih dangkal pengetahuannya tentang ilmu syariat

dan ilmu-ilmu zhohir lainnya. Mereka dapat tersesat dan menyesatkan. Bahkan,

sekalipun yang membacanya adalah seseorang yang 'arif dan 'alim, mereka takkan

mau mengajarkannya kepada murid-murid mereka, karena ilmu mereka tak bisa

dipahami dari kitab-kitab.

Alangkah indahnya jawaban salah seorang wali ketika ia diminta oleh seseorang untuk

membacakan kitab Taiat Ibn Al-Faridh, beliau menjawab, "Tinggalkan itu! Orang yang

telah berlapar-lapar sebagaimana mereka berlapar-lapar, terjaga di malam hari

sebagaimana mereka terjaga, ia akan melihat (mengetahui) apa yang mereka lihat."

Imam As-Suyuthi pernah ditanya tentang seorang pemuda yang menyuruh membakar

kitab-kitab Ibnu 'Arabi sambil mengatakan bahwa Ibnu 'Arabi lebih kafir dari orang

Yahudi, Nasrani dan kaum yang berkeyakinan bahwa Allah punya anak. Beliau

menjawab, "Wajib bagi pemuda itu untuk bertaubat dan beristighfar serta tunduk dan
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kembali kepada Allah agar ia tidak termasuk orang yang memusuhi wali Allah, yang

berarti telah mengumandangkan perang terhadap Allah."

Dalam hadis Qudsi, Rasulullah SAW pernah bersabda:

بالحرب ُه
آذَنـْتُ فقد وَلِيا لى عادى من قال اهللا إن

"Sesungguhnya Allah telah berfirman: Barangsiapa memusuhi wali-Ku, maka Aku

telah mengumandangkan perang terhadapnya." (HR. Al-Bukhari no. 6134)

Imam As-Suyuthi melanjutkan, "Jika ia tetap enggan bertaubat, cukuplah hukuman

Allah baginya, tanpa hukuman dari makhluk. Apa kiranya yang akan diperbuat oleh

hakim atau pihak yang berwajib? Inilah jawabanku mengenai masalah itu. Wallahu

A'lam."

Banyak ulama yang memuji Ibnu 'Arabi, di antaranya adalah Asy-Syaikh Al-'Arif

Shafiyyuddin bin Abi Manshur dalam Risalah-nya, beliau berkata, "Aku telah melihat di

Damaskus, seorang syaikh imam yang tiada duanya, seorang alim dan amil, namanya

Muhyiddin Ibnu 'Arabi, salah seorang pembesar ulama tarekat. Ia telah

menggabungkan antara ilmu-ilmu Kasbi (ilmu yang didapatkan dari proses belajar)

dan ilmu-ilmu Wahbi (ilmu yang didapatkan dari anugerah Allah secara langsung).

Popularitasnya tak diragukan lagi. Karya-karyanya pun terlampau banyak. Jiwanya

telah dipenuhi oleh tauhid, baik dari segi ilmu maupun akhlaknya."

Asy-Syaikh Abdul Ghaffar Al-Qushi berkata dalam kitabnya, Al-Wahid, "Syaikh Abdul

'Aziz pernah bercerita bahwa di Damaskus terdapat seorang lelaki yang berjanji ingin

melaknat Ibnu 'Arabi setiap hari selepas Shalat Ashar sebanyak sepuluh kali. Setelah

itu ia meninggal dunia. Ibnu 'Arabi datang bersama kerumunan manusia untuk

menjenguk jenazahnya, lalu pulang dan duduk di rumah salah seorang sahabatnya.

Beliau lalu menghadap kiblat. Ketika waktu makan siang tiba, makanan dihidangkan

untuk beliau, tapi beliau tak mau makan. Beliau masih terus berada dalam keadaan

seperti itu dan melakukan shalat, hingga waktu makan malam tiba. Setelah itu beliau

menoleh dengan wajah gembira, lalu meminta makanan itu. Ketika ditanya tentang

yang baru saja diperbuat, beliau menjawab, "Aku berjanji kepada Allah untuk tidak

makan dan tidak minum sampai Dia mau mengampuni dosa-dosa lelaki yang dulu

melaknatku ini. Aku terus-menerus seperti itu sambil membaca kalimat La Ilaha Illallah

sebanyak tujuh puluh ribu kali. Akhirnya aku melihat lelaki itu, ia telah diampuni

dosanya."

Salah seorang pelayan Syaikh Izzuddin bin Abdissalam pernah bertanya kepada

beliau, "Bukankah tuan telah berjanji ingin mempertemukan saya dengan seorang

wali?". Syaikh Izzuddin menjawab, "Dialah wali itu." Sambil menunjuk ke arah Ibnu

'Arabi yang sedang duduk dalam majelis halaqohnya. Pelayan itu bertanya lagi, "Tuan,

bukankah ia adalah orang yang selama ini anda ingkari?". Syaikh tetap menjawab,

"Dialah wali itu." Beliau selalu mengulang-ulang jawaban itu setiap kali ditanya.

Imam As-Suyuthi berkomentar, "Seandainya dia bukan wali, niscaya perkataan Syaikh
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Izzuddin itu pun tidak bertentangan, karena beliau pernah menilainya dari segi

zhohirnya (yang tampak) saja demi menjaga keselamatan syariat. Sedangkan rahasia

di balik itu, diserahkan kepada Allah. Dia yang berhak melakukan apa saja yang Dia

kehendaki."

Oleh karena itu, para ulama jika menemukan hal-hal yang secara zhohir bertentangan

dengan apa yang selama ini dipahami orang biasa, mereka mengingkari hal itu demi

menjaga hati orang-orang yang lemah dan demi menjaga batas-batas syariat. Jadi

mereka memberikan masing-masing orang haknya secara utuh.

Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqolani menyebutkan dalam kitabnya, Inba Al-Ghumur Bi

Akhbar Al-'Umur, nama-nama ulama yang memuji Ibnu 'Arabi. Di antaranya adalah

sebagai berikut:

1. Syaikh Badruddin bin Ahmad bin Syaikh Syarafuddin Muhammad bin

Fakhruddin bin Ash-Shahib Bahauddin bin Hana (w.788 H).

2. Syaikh Syamsuddin Muhammad bin Ibrahim bin Ya'qub, yang lebih dikenal

dengan sebutan Syaikh Al-Wudhu'

3. Abu Abdillah Muhammad bin Salamah At-Tuziri Al-Maghribi

4. Syaikh Najmuddin Al-Bahi

5. Syaikh Syamsuddin Muhammad bin Ahmad Ash-Shufi

6. Syaikh Ismail bin Ibrahim Al-Jabaruti Az-Zubaidi

7. Al-'Allamah Majduddin Asy-Syirazi

8. Syaikh Alauddin Abul Hasan bin Salam Ad-Dimasyqi Asy-Syafii (w.829 H)

9. Qadhi Al-Qudhat Syamsuddin Al-Bisathi Al-Maliki.

Mengenai nama terakhir ini, Ibnu Hajar menyebutkannya kisah menarik dalam

peristiwa yang terjadi pada tahun 831 H. Suatu hari Ibnu Hajar pergi bersama Al

Bisathi menuju Syaikh Alauddin Al-Bukhari. Dalam perbincangan, mereka

menyinggung nama Ibnu 'Arabi. Syaikh Alauddin langsung menjelek-jelekkan Ibnu

'Arabi dan mengkafirkan orang-orang yang meyakini isi kitabnya. Al-Bisathi

menyanggah tuduhan Syaikh Alauddin dan membela Ibnu 'Arabi, "Sebenarnya orang

orang mengingkari Ibnu 'Arabi hanya karena berdasarkan kata-kata zhohir yang beliau

ucapkan itu. Jika tidak, maka tak ada satu pun dari ucapannya itu yang patut untuk

diingkari jika ia mau memahaminya sesuai dengan maksud penulisnya atau dengan

sedikit takwil." Demikian sanggahnya. Lalu Syaikh Alauddin mengajukan pengingkaran

terhadap konsep Al-Wihdah Al-Muthlaqah ala Ibnu 'Arabi. Al-Bisathi menjawab,

"Apakah Anda tahu apa itu Al-Wihdah Al-Muthlaqah?". Syaikh Alauddin marah besar

mendengarnya dan bersumpah kalau pemerintah tidak mau menonaktifkan Al-Bisathi

dari jabatannya sebagai Qadhi (hakim), ia sendiri yang akan mengusirnya dari Mesir.

Syaikh Alauddin meminta sekretaris untuk mengajukan permasalahan ini kepada

pemerintah. Hampir saja pemerintah mengabulkan permintaan itu dan mengangkat

Asy-Syihab bin Taqi sebagai ganti Al-Bisathi. Namun kemudian majelis itu ternyata

dibatalkan.

© 2013 www.piss-ktb.com



1531TARIKH

27.14

Imam As-Suyuthi berkomentar, "Ini adalah salah satu berkah membela salah satu wali

Allah."

Akhirnya Al-Bisathi meneruskan jabatannya dan tak seorang pun yang

menonaktifkannya sampai beliau wafat setelah dua puluh satu hari sejak kejadian itu.

Dan masih banyak lagi pujian dan sanjungan yang dilontarkan oleh para ulama

kepada Ibnu 'Arabi. Bagi yang ingin mengetahuinya lebih lanjut bisa membaca

langsung kitab karangan Imam As-Suyuthi yang saya sebutkan di atas atau kitab-kitab

tentang biografi Ibnu 'Arabi.

Penutup

Pagi tadi (25 Mei 2010 M), selepas Shalat Shubuh di Jami Al-Buthi, saya bertanya

langsung kepada Syaikh Muhammad Said Ramadhan Al-Buthi (semoga Allah

menjaga beliau), mengenai Ibnu 'Arabi dan kontroversi seputar tokoh besar itu. Syaikh

menjawab, "Beliau (Ibnu 'Arabi) adalah Al-Imam Al-Akbar yang telah dicemarkan

namanya. Kaum Bathiniyah dari kalangan Ismailiyah telah menyusupkan perkataan

perkataan bathil ke dalam kitab-kitab karangan beliau. Dan sekarang kaum Wahabi

sering mengkafirkan beliau berdasarkan isi kitab-kitab itu."

Jawaban Syaikh Al-Buthi tersebut ternyata sesuai dengan jawaban Imam As-Suyuthi

di atas. Demikianlah ringkasan mengenai masalah ini. Wallahu A'lam Bis Showab.

Damaskus, 25 Mei 20106:06 a.m.

Sumber : http://myquran.com/forum/showthread.php/11080-Klarifikasi-Tentang

Syaikh-Muhyiddin-Ibnu-Arabi/page5

0460. Kisah Syeikh Umar Ba Makhramah dengan Syeikhnya

Abdurahman Al-Akhdhar

Oleh : Ust. Habib Mumu Bsa

Para Syeikh zaman dahulu suka menguji murid2nya, seperti kisah Syeikh Umar Ba

Makhramah dengan Syeikhnya Abdurahman Al-Akhdhar. Ketika syeikh Umar Ba

Makhramah ingin berguru, syeikh Abdurahman Al-Akhdhar berkata, ''boleh, tapi

dengan 3 syarat.'' Apakah ketiga syarat itu?? Tanya syeikh Umar Ba makhrama.

''pertama, naiklah ke gunung Qamram, lalu lompatlah dari puncaknya.''

Marhaba...baik. Keesokan harinya, Syeikh Umar ba Makhramah mendaki gunung

tersebut. Berangkat pagi dan baru sampai puncaknya sore hari. Ia kemudian terjun

dari puncaknya, syeikh Abdurahman menangkapnya dan ia sampai ke bawah dengan

selama. ''kau terjun dengan mata terbuka atau terpejam?? Tanya syeikhnya.

''terpejam''

''ulangi..., terjunlah sekali lagi dengan mata terbuka!''. ''Marhaba''

Ia lalu terjun untuk ke2 kalinya dengan mata terbuka, dan mendarat dengan selamat.

Sekarang syarat kedua, jika masyarakat telah menghadap kiblat dan siap untuk solat,
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menghadaplah ke timur lalu shalatlah (membelakangi kiblat).'' Syeikh Umar Ba

Makhramah mengeluh dalam Hati, ''ujian ini lebih berat. Ujian ini menyangkut urusan

agama, terlebih lagi masalah shalat.'' Namun apa yang terjadi ketika ia melaksanakan

syarat syeikhnya? Syeikh Umar berkata, ''ketika aku menghadap ke timur, kusaksikan

Ka'bah di hadapanku. Aku lalu shalat menghadap ka'bah itu''... Nah sekarang baru

urusan tangan miring sedikit ke kiri di bawa dada ribednya bukan maen:D........

Next: apakah syarat ketiga?? Tanya syeikh Umar Ba makhrama kepada gurunya.

''pergilah ke kota 'Adn. Jika sayyid Abubakar bin Abdullah Al-Aidrus keluar diiringi

murid2nya, katakanlah kepadanya, ''Wahai Abubakar Bin Abdullah, :''INNAKA LAN

TAKHRIQOL ARDHO WA LAN TABLUGHOL JIBAALA THULAAN'' (sesungguhnya

kau tidak akan sekali-sekali dapat menembus bumi dan tidak akan sekali-kali sempai

setinggi gunung. (al-Isra:73))

Ketika syeikh Umar berkata dalam hati, ''bagaimana aku mengucapkan apa yang

diperintahkan kepadaku dihadapan kumpulan ini, mereka tentu akan mendekatkan diri

kepada Allah dengan menyembelihku. Namun jika aku diam, berarti aku telah

melanggar perintah guruku.'' ia duduk ditempat yang jauh dari orang2 tadi lalu berkata

dalam hatinya, ''Wahai Abubakar bin Abdullah, sesungguhnya kau tidak akan sekali

kali dapat menembus bumi dan tidak akan sekali-kali sampai setinggi gunung.''

syeikh Abubakar membaca isi hatinya padahal beliau berada jauh dalam iring2an

manusia. lalu beliau berkata, ''Aku menembus bumi dan menjadi setinggi gunung.''

kemudian ia menunjuk syeikh Umar Ba Makhrama dengan telunjuknya sembari

berkata, ''kau akan terbakar''.

Katakanlah didunia,' ucap syeikh Umar Ba Makhrama ketakutan ''Di dunia''

Waktu Habib Abubakar mengarahkan telunjuknya kepada Syeikh Umar Ba

Makhramah, syeikh Al-Akhdar menangkis dari kota haiman. Akibatnya, tangan Syeikh

Al-Akhdar berlubang. Demikian beratnya syarat yang diajukan oleh Syeikh Al-Akhdar

dan ketulusan cinta yang ditunjukan oleh Syeikh Umar.
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28.1

HIKMAH

Bab ini berisi dokumen kisah, cerita dan diskusi tentang hal-hal yang berkaitan dengan

pengalaman hidup sebagai motivasi dan ibroh.

0183. ALLAH MENGUJIKU DENGAN EMPAT NYAWA

Hidup ini memang ujian. Seperti apa pun warna hidup yang Allah berikan kepada

seorang hamba, tak luput dari yang namanya ujian. Bersabarkah sang hamba, atau

menjadi kufur dan durhaka. Dari sudut pandang teori, semua orang yang beriman

mengakui itu. Sangat memahami bahwa susah dan senang itu sebagai ujian. Tapi,

bagaimana jika ujian itu berwujud dalam kehidupan nyata. Mampukah ?. Hal itulah

yang pernah dialami Bu Khairiyah. Semua diawali pada tahun 1992.

Waktu itu, Allah mempertemukan jodoh Khairiyah dengan seorang pemuda yang

belum ia kenal. Perjodohan itu berlangsung melalui sang kakak yang prihatin dengan

adiknya yang belum juga menikah. Padahal usianya sudah nyaris tiga puluh tahun.

Bagi Khairiyah, pernikahan merupakan pintu ibadah yang di dalamnya begitu banyak

amal ibadah yang bisa ia raih. Karena itulah, ia tidak mau mengawali pintu itu dengan

sesuatu yang tidak diridhai Allah. Ia sengaja memilih pinangan melalui sang kakak

karena dengan cara belum mengenal calon itu bisa lebih menjaga keikhlasan untuk

memasuki jenjang pernikahan. Dan berlangsunglah pernikahan yang tidak dihadiri ibu

dan ayah Khairiyah. Karena, keduanya memang sudah lama dipanggil Allah ketika

Khairiyah masih sangat belia.

Hari-hari berumah tangga pun dilalui Khairiyah dengan penuh bahagia. Walau sang

suami hanya seorang sopir di sebuah perusahaan pariwisata, ia merasa cukup dengan

yang ada. Keberkahan di rumah tangga Khairiyah pun mulai tampak. Tanpa ada jeda

lagi, Khairiyah langsung hamil. Ia dan sang suami pun begitu bahagia. "Nggak lama

lagi, kita punya momongan, Bang!" ujarnya kepada sang suami. Mulailah hari-hari

ngidam yang merepotkan pasangan baru ini. Tapi buat Khairiyah, semuanya berlalu

begitu menyenangkan. Dan, yang ditunggu pun datang. Bayi pertama Bu Khairiyah

lahir. Ada kebahagiaan, tapi ada juga kekhawatiran. Mungkin, inilah kekhawatiran

pertama untuk pasangan ini. Dari sinilah, ujian berat itu mulai bergulir. Dokter

menyatakan bahwa bayi pertama Bu Khairiyah prematur. Sang bayi lahir di usia

kandungan enam bulan. Ia bernama Dina.

Walau dokter mengizinkan Dina pulang bersama ibunya, tapi harus terus berobat

jalan. Dan tentu saja, urusan biaya menjadi tak terelakkan untuk seorang suami Bu

Khairiyah yang hanya sopir. Setidaknya, dua kali sepekan Bu Khairiyah dan suami

mondar-mandir ke dokter untuk periksa Dina. Kadang karena kesibukan suami, Bu

Khairiyah mengantar Dina sendirian. Beberapa bulan kemudian, Allah memberikan

kabar gembira kepada Bu Khairiyah. Ia hamil untuk anak yang kedua. Bagi Bu

Khairiyah, harapan akan hiburan dari anak kedua mulai berbunga. Biarlah anak
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pertama yang menjadi ujian, anak kedua akan menjadi pelipur lara. Begitulah kira-kira

angan-angan Bu Khairiyah dan suami.

Dengan izin Allah, anak kedua Bu Khairiyah lahir dengan selamat. Bayi itu pun

mempunyai nama Nisa. Lahir di saat sang kakak baru berusia satu tahun. Dan lahir,

saat sang kakak masih tetap tergolek layaknya pasien berpenyakit dalam. Tidak bisa

bicara dan merespon. Bahkan, merangkak dan duduk pun belum mampu. Suatu

ketidaklaziman untuk usia bayi satu tahun. Beberapa minggu berlalu setelah letih dan

repotnya Bu Khairiyah menghadapi kelahiran. Allah memberikan tambahan ujian

kedua buat Bu Khairiyah dan suami. Anak keduanya, Nisa, mengalami penyakit aneh

yang belum terdeteksi ilmu kedokteran. Sering panas dan kejang, kemudian normal

seperti tidak terjadi apa-apa. Begitu seterusnya.

Hingga di usia enam bulan pun, Nisa belum menunjukkan perkembangan normal

layaknya seorang bayi. Ia mirip kakaknya yang tetap saja tergolek di pembaringan.

Jadilah Bu Khairiyah dan suami kembali mondar-mandir ke dokter dengan dua anak

sekaligus. Di usia enam bulan Nisa, Allah memberikan kabar gembira untuk yang

ketiga kalinya buat Bu Khairiyah dan suami. Ternyata, Bu Khairiyah hamil. Belum lagi

anak keduanya genap satu tahun, anak ketiga Bu Khairiyah lahir. Saat itu, harapan

kedatangan sang pelipur lara kembali muncul. Dan anak ketiganya itu bayi laki-laki.

Namanya, Fahri.

Mulailah hari-hari sangat merepotkan dilakoni Bu Khairiyah. Bayangkan, dua anaknya

belum terlihat tanda-tanda kesembuhan, bayi ketiga pun ikut menyita perhatian sang

ibu. Tapi, kerepotan itu masih terus tertutupi oleh harapan Bu Khairiyah dengan

hadirnya penghibur Fahri yang mulai berusia satu bulan. Sayangnya, Allah

berkehendak lain. Apa yang diangankan Bu Khairiyah sama sekali tidak cocok dengan

apa yang Allah inginkan. Fahri, menghidap penyakit yang mirip kakak-kakaknya. Ia

seperti menderita kelumpuhan. Jadilah, tiga bayi yang tidak berdaya menutup seluruh

celah waktu dan biaya Bu Khairiyah dan suami. Hampir semua barang berharga ia jual

untuk berobat. Mulai dokter, tukang urut, herbal, dan lain-lain. Tetap saja, perubahan

belum nampak di anak-anak Bu Khairiyah.

Justru, perubahan muncul pada suami tercinta. Karena sering kerja lembur dan kurang

istirahat, suami Bu Khairiyah tiba-tiba sakit berat. Perutnya buncit, dan hampir seluruh

kulitnya berwarna kuning. Hanya sekitar sepuluh jam dalam perawatan rumah sakit,

sang suami meninggal dunia. September tahun 2001 itu, menjadi titik baru perjalanan

Bu Khairiyah dengan cobaan baru yang lebih kompleks dari sebelumnya. Dan,

tinggallah sang ibu menghadapi rumitnya kehidupan bersama tiga balita yang sakit,

tetap tergolek, dan belum memperlihatkan tanda-tanda kesembuhan.

Tiga bulan setelah kematian suami, Allah menguji Bu Khairiyah dengan sesuatu yang

pernah ia alami sebelumnya. Fahri, si bungsu, ikut pergi untuk selamanya. Kadang Bu
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Khairiyah tercenung dengan apa yang ia lalui. Ada sesuatu yang hampir tak pernah

luput dari hidupnya, air mata. Selama sembilan tahun mengarungi rumah tangga, air

mata seperti tak pernah berhenti menitik di kedua kelopak mata ibu yang lulusan

'aliyah ini. Semakin banyak sanak kerabat berkunjung dengan maksud menyudahi

tetesan air mata itu, kian banyak air matanya mengalir. Zikir dan istighfar terus terucap

bersamaan tetesan air mata itu.

Bu Khairiyah berusaha untuk berdiri sendiri tanpa menanti belas kasihan tetangga dan

sanak kerabat. Di sela-sela kesibukan mengurus dua anaknya yang masih tetap

tergolek, ia berdagang makanan. Ada nasi uduk, pisang goreng, bakwan, dan lain-lain.

Pada bulan Juni 2002, Allah kembali memberikan cobaan yang mungkin menjadi

klimaks dari cobaan-cobaan sebelumnya. Pada tanggal 5 Juni 2002, Allah memanggil

Nisa untuk meninggalkan dunia buat selamanya. Bu Khairiyah menangis. Keluarga

besar pun berduka. Mereka mengurus dan mengantar Nisa pergi untuk selamanya.

Entah kenapa, hampir tak satu pun sanak keluarga Bu Khairiyah yang ingin kembali ke

rumah masing-masing. Mereka seperti ingin menemani Khairiyah untuk hal lain yang

belum mereka ketahui. Benar saja, dua hari setelah kematian Nisa, Nida pun

menyusul. Padahal, tenda dan bangku untuk sanak kerabat yang datang di kematian

Nisa belum lagi dirapikan. Inilah puncak dari ujian Allah yang dialami Bu Khairiyah

sejak pernikahannya.

Satu per satu, orang-orang yang sebelumnya tak ada dalam hidupnya, pergi untuk

selamanya. Orang-orang yang begitu ia cintai. Dan akhirnya menjadi orang-orang

yang harus ia lupai. Kalau hanya sekadar air mata yang ia perlihatkan, nilai cintanya

kepada orang-orang yang pernah bersamanya seperti tak punya nilai apa-apa. Hanya

ada satu sikap yang ingin ia perlihatkan agar semuanya bisa bernilai tinggi. Yaitu,

sabar. "Insya Allah, semua itu menjadi tabungan saya buat tiket ke surga," ucap Bu

Khairiyah. (Syahra Alatas).

0199. Masjid Jin, Saksi Keimanan Sekelompok Jin

Sekelompok Jin menyatakan keislamannya yang diterangkan dalam Alquran surah Jin

ayat 1-2. "Telah diwahyukan kepadaku bahwa sekumpulan jin mendengarkan Alquran.

Lalu, mereka berkata : "Sesungguhnya, kami telah mendengarkan Alquran yang

menakjubkan, yang memberi petunjuk kepada jalan yang benar. Karena itu, kami

memercayainya dan kami tidak akan mempersekutukan Allah SWT dengan siapa pun

juga.".

Peristiwa ini terjadi saat Rasul SAW bersama para sahabat sedang melaksanakan

shalat Subuh. Ketika itu, Rasul SAW membaca surah Ar-Rahman [55] ayat 1-78.

Dalam surah Ar-Rahman ini terdapat beberapa ayat yang berbunyi, "Maka, nikmat

Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?" Ketika ayat ini dibacakan, para jin
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yang hadir saat itu langsung menjawabnya dengan kalimat, "Wahai Tuhan kami,

sesungguhnya kami tidak mendustakan nikmat-Mu sedikit pun. Segala puji hanya

bagi-Mu yang telah memberikan nikmat lahir dan batin kepada kami.". Ibnu Mas'ud

menyatakan bahwa ia ikut menyaksikan malam turunnya ayat Jin ini. Rasulullah SAW

bersabda, "Aku didatangi juru dakwah dari kalangan jin. Lalu, kami pergi bersamanya,

dan aku bacakan Alquran kepada mereka."

Peristiwa ini terjadi di sebuah masjid. Masjid ini terletak di kampung Ma'la, tak jauh

dari pekuburan kaum Muslim di Kota Makkah. Dan kini, masjid itu dinamakan dengan

Masjid al-Jin atau Masjid al-Bai'ah. Sebab, di tempat inilah para jin berbaiat atau

menyatakan keislaman mereka kepada Rasulullah SAW untuk beriman kepada Allah

SWT dan Kitab-Nya.

Awal Mula Cerita

Masjid ini menjadi monumen terpenting antara Rasulullah SAW dan para jin. Konon

pada saat itu, para Jin berencana menuju Tihamah. Namun, mereka mendengar

bacaan Alquran. Mereka sangat takjub mendengarnya, dan kemudian berdialog

dengan Rasulullah SAW, lalu menyatakan keimanannya. Mereka kemudian

menyampaikan hal itu kepada kaum jin. Penyampaian para jin yang berbaiat dengan

Rasul SAW itu diabadikan dalam Alquran surah Al-Ahqaf [46]: 29-32.

Dalam Asbab an-Nuzul karya Jalaluddin as-Suyuthi disebutkan sebab-sebab

diturunkannya surah Al-Ahqafayat 29-32. Diriwayatkan dari Ibnu Abi Syaibah dari Ibnu

Mas'ud. Ketika Rasulullah SAW sedang membaca ayat-ayat Alquran, ada beberapa jin

(sejumlah riwayat menyebutkan jumlahnya ada sembilan jin dan sebagian lain

menyebutkan tujuh jin) yang turut mendengarkan bacaan Alquran dari Rasulullah

SAW. Kemudian, salah satu dari jin itu mengingatkan teman-temannya, "Diamlah,

perhatikan bacaannya." Sesudah itu mereka kembali kepada kaumnya untuk

mengingatkan mereka pada jalan yang benar.

Dalam kitab Ad-Durur al-Manshur disebutkan bahwa jumlah jin yang datang kepada

Rasulullah SAW itu sebanyak tujuh jin. Sementara itu, menurut Ibnu Mas'ud

sebagaimana dikutip Syekh Abdul Mun'im Ibrahim, dalam kitabnya Ma Qabla Khalqi

Adam dan telah diterjemahkan dengan judul Adakah Makhluk Sebelum Adam?

Menyingkap Misteri Awal Kehidupan, jumlah mereka sebanyak sembilan dan salah

satu dari jin itu bernama Zauba'ah. Responsif Dalam kitab Fath al-Bari bisyarh Shahih

al-Bukhari bab Dzikru al-Jin disebutkan, pemimpin para jin itu bernama Wirdan. Para

jin itu berasal dari Nasibain, yaitu sebuah daerah yang terletak di perbatasan antara

Negara Irak dan Suriah, yaitu di dekat Mosul. Menurut Abdullah ibnu Umar, ayat

Alquran yang dibacakan Rasulullah SAW ketika itu adalah surah Ar-Rahman.

Rasulullah SAW bersabda, "Tidak ada bagiku selain golongan jin yang lebih baik

dalam merespons surah Ar-Rahman daripada kalian."
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Para sahabat bertanya, "Bagaimana bisa, ya Rasul?" Rasulullah menjawab, "Ketika

aku membaca ayat `Maka, nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan,'

para jin berkata, "Wahai Tuhan kami, tidak ada sedikit pun dari nikmat-Mu yang kami

dustakan."

Dalam hadis ini, Rasulullah SAW mengajarkan kepada para sahabatnya mengenai

bagaimana mereka (golongan jin) menafakuri dan menadaburi (menelaah dan

mencerna) ayat-ayat Allah SWT. Ketika ayat Alquran menanyakan sesuatu, para Jin

itu dengan cepat merespons pertanyaan Allah. Sementara itu, para sahabat masih

terdiam dan terpaku mendengarkan ayat-ayat tersebut. Para jin lebih respek terhadap

ayat yang banyak menggunakan kalimat istifham (pertanyaan) daripada manusia.

Namun, diamnya para sahabat dalam merespons ayat Alquran ini masih lebih baik

dibandingkan dengan orang - orang kafir Quraisy yang enggan mengimani dan

meyakini kebenaran Alquran dan ajaran Islam.

Teguran Menurut Syauqi Abu Khalil dalam Atlas Al-Qur'an, surah Jin dan Al-Ahqaf itu

memberikan teguran kepada orang orang kafir Quraisy dan Arab di Makkah yang

terlambat merespons keimanan. Mengherankan, jin yang notabene bukan berasal dari

golongan manusia lebih cepat dalam menerima dan merespons dakwah yang

disampaikan Rasulullah SAW daripada..........ORANG KAFIR

0220. Sekilas tentang IBROHIM BIN ADHAM

PERTANYAAN :

Tommy Sumardi

Adakah yang mau menceritakan riwayatibrohim bin adham.. siapakah beliau ?

JAWABAN :

Raden Mas Wibie

Abu Ishak Ibrahim bin Adham, lahir di Balkh dari keluarga bangsawan Arab di dalam

sejarah sufi disebutkan sebagai seorang raja yang meninggalkan kerajaannya – sama

dengan kisah Gautama Buddha – lalu mengembara ke arah Barat untuk menjalani

hidup bersendirian yang sempurna sambil mencari nafkah melalui kerja kasar yang

halal hingga ia meninggal dunia di negeria Persia kira-kira tahun 165H/782M.

Beberapa sumber mengatakan bahawa Ibrahim terbunuh ketika mengikuti angkatan

laut yang menyerang Bizantium. Taubatnya Ibrahim merupakan sebuah kisah yang

unik dalam kehidupan kaum muslimin.

Semut Lewat

Dia adalah raja di Balkh satu wilayah yang masuk dalam kerajaan Khurasan,
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menggantikan ayahnya yang baru mangkat. Sebagaimana umumnya kehidupan para

raja, Ibrahim bin Adham juga bergelimang kemewahan. Hidup dalam istana megah

berhias permata, emas, dan perak. Setiap kali keluar istana ia selalu di kawal 80 orang

pengawal. 40 orang berada di depan dan 40 orang berada di belakang, semua lengkap

dengan pedang yang terbuat dari baja yang berlapis emas.

Suatu malam, ketika sedang terlelap tidur di atas dipannya, tiba tiba ia dikejutkan oleh

suara langkah kaki dari atas genteng, seperti seseorang yang hendak mencuri.

Ibrahim menegur orang itu, “Apa yang tengah kamu lakukan di atas sana?” Orang itu

menjawab, “Saya sedang mencari ontaku yang hilang.” “Apa kamu sudah gila, mencari

onta di atas genteng,” sergahnya. Namun orang itu balik menyerang, “Tuan yang gila,

karena tuan mencari Allah di istana.”

Jawabannya membuat Ibrahim tersentak, tidak menyangka akan mendapat jawaban

seperti itu. Ia gelisah, kedua matanya tidak dapat terpejam, terus menerus

menerawang merenungi kebenaran kata kata itu. Hingga adzan Shubuh

berkumandang Ia tetap terjaga. Esok harinya, keadaannya tidak berubah. la gelisah,

murung, dan sering menyendiri. la terus mencari jawaban di balik peristiwa malam itu.

Karena tidak menemukan jawabannya, sementara kegelisahan hatinya semakin

berkecamuk, ia mengajak prajuritnya berburu ke hutan, dengan harapan beban di

kepalanya sedikin berkurang.

Akan tetapi, sepertinya masalah itu terlalu berat baginya, sehingga tanpa disadarl

kuda tunggangan yang ia pacu sejak tadi telah jauh meninggalkan prajuritnya, ia

terpisah dari mereka, jauh ke dalam hutan, menerobos rimbunnya pepohonan tembus

ke satu padang rumput yang luas. Kalau saja ia tidak terjatuh bersama kudanya,

mungkin ia tidak berhenti. Ketika ia berusaha bangun, tiba tiba seekor rusa melintas di

depannya. Segera ia bangkit, menghela kudanya dengan cepat sambil mengarahkan

tombaknya ke tubuh buruannya.

Tetapi, saat dia hendak melemparkan tombaknya, ia mendengar bisikan keras seolah

memanggil dirinya, “Wahai Ibrahim, bukan untuk itu (berburu) kamu diciptakan dan

bukan kepada hal itu pula kamu diperintahkan!” Namun, Ibrahim terus berlari sambil

melihat kiri kanan, tapi tak seorang pun di sana, lalu ia berucap, “Semoga Allah

memberikan kutukan kepada Iblis!” Dia pacu kembali kudanya. Namun, lagi-lagi

teguran itu datang. Hingga tiga kall. la lalu berhenti dan berkata, “Apakah itu sebuah

peringatan dari Mu? Telah datang kepadaku sebuah peringatan dari Allah, Tuhan

semesta alam. Demi Allah, seandainya Dia tidak memberikan perlindungan kepadaku

saat ini, pada hari hari yang akan datang aku akan selalu berbuat durhaka kepada

Nyal”

Setelah itu, ia menghampiri seorang penggembala kambing yang ada tidak jauh dari

tempat itu. Lalu memintanya untuk menukar pakaiannya dengan pakaian yang ia
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pakal. Setelah mengenakan pakalan usang itu, ia berangkat menuju Makkah untuk

mensucikan dirinya. Dari sinilah drama kesendirian Ibrahim bermula. Istana megah ia

tinggalkan dan tanpa seorang pengawal ia berjalan kaki menyongsong kehidupan

barunya. Berbulan bulan mengembara, Ibrahim tiba di sebuah kampung bernama

Bandar Nishafur.

Di sana ia tinggal di sebuah gua, menyendiri, berdzikir dan memperbanyak lbadah.

Hingga tidak lama kemudian, keshalihan, kezuhudan dan kesufiannya mulai dikenal

banyak orang. Banyak di antara mereka yang mendatangi dan menawarkan bantuan

kepadanya, tetapi Ibrahim selalu menolak. Beberapa tahun kemudian, ia

meninggalkan Bandar Nishafur, dan dalam perjalanan selanjutnya menuju Makkah,

hampir di setiap kota yang ia singgahi terdapat kisah menarik tentang dirinya yang

dapat menjadi renungan bagi kita, terutama keikhlasan dan ketawadhuannya.

Pernah satu ketika, di suatu kampung Ibrahim kehabisan bekal. Untungnya, ia

bertemu dengan seorang kaya yang membutuhkan penjaga untuk kebun delimanya

yang sangat luas. Ibrahim pun diterima sebagai penjaga kebun, tanpa disadari oleh

orang tersebut kalau lelaki yang dipekerjakannya adalah Ibrahim bin Adham, ahli

ibadah yang sudah lama ia kenal namanya. Ibrahim menjalankan tugasnya dengan

baik tanpa mengurangi kuantitas ibadahnya. Satu hari, pemilik kebun minta dipetikkan

buah delima. Ibrahim melakukannya, tapi pemilik kebun malah memarahinya karena

delima yang diberikannya rasanya asam. “Apa kamu tidak bisa membedakan buah

delima yang manis dan asam,” tegurnya. “Aku belum pernah merasakannya, Tuan,”

jawab Ibrahim. Pemilik kebun menuduh Ibrahim berdusta. Ibrahim lantas shalat di

kebun itu, tapi pemilik kebun menuduhnya berbuat riya dengan shalatnya. “Aku belum

pernah melihat orang yang lebih riya dibanding kamu.” “Betul tuanku, ini baru dosaku

yang terlihat. Yang tidak, jauh lebih banyak lagi,” jawabnya. Dia pun dipecat, lalu

pergi.

Di perjalanan, ia menjumpai seorang pria sedang sekarat karena kelaparan. Buah

delima tadi pun diberikannya. Sementara itu, tuannya terus mencarinya karena belum

membayar upahnya. Ketika bertemu, Ibrahim meminta agar gajinya dipotong karena

delima yang ia berikan kepada orang sekarat tadi. “Apa engkau tidak mencuri selain

itu?” tanya pemilik kebun. “Demi Allah, jika orang itu tidak sekarat, aku akan

mengembalikan buah delimamu,” tegas Ibrahim.

Setahun kemudian, pemilik kebun mendapat pekerja baru. Dia kembali meminta

dipetikkan buah delima. Tukang baru itu memberinya yang paling manis. Pemilik

kebun bercerita bahwa ia pernah memiliki tukang kebun yang paling dusta karena

mengaku tak pernah mencicipi delima, memberi buah delima kepada orang yang

kelaparan, minta dipotong upahnya untuk buah delima yang ia berikan kepada orang

kelaparan itu. “Betapa dustanya dia,” kata pemilik kebun. Tukang kebun yang baru

lantas berujar, “Demi Allah, wahai majikanku. Akulah orang yang kelaparan itu. Dan
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tukang kebun yang engkau ceritakan itu dulunya seorang raja yang lantas

meninggalkan istananya karena zuhud.” Pemilik kebun pun menyesali tindakannya,

“Celaka, aku telah menyia-nyiakan kekayaan yang tak pernah aku temui.”

Menjelang kedatangannya di Kota Makkah, para pemimpin dan ulama bersama sama

menunggunya. Namun tak seorang pun yang mengenali wajahnya. Ketika kafilah yang

diikutinya memasuki gerbang Kota Makkah, seorang yang diutus menjemputnya

bertanya kepada Ibrahim, “Apakah kamu mengenal Ibrahim bin Adham, ahli ibadah

yang terkenal itu?” “Untuk apa kamu menanyakan si ahli bid’ah itu?” Ibrahim balik

bertanya.

Mendapat jawaban yang tidak sopan seperti itu, orang tersebut lantas memukul

Ibrahim, dan menyeretnya menghadap pemimpin Makkah. Saat diinterogasi, jawaban

yang keluar dari mulutnya tetap sama, “Untuk apa kalian menanyakan si ahli bid’ah

itu?” Ibrahim pun disiksa karena dia dianggap menghina seorang ulama agung. Tetapi,

dalam hatinya Ibrahim bersyukur diperlakukan demikian, ia berkata, “Wahai Ibrahim,

dulu waktu berkuasa kamu memperlakukan orang seperti ini. Sekarang, rasakanlah

olehmu tangan-tangan penguasa ini.”

Banyak pelajaran yang bisa kita petik dari perjalanan seorang bekas penguasa seperti

Ibrahim bin Adham, dari pengalamannya memperbarbaiki diri, dari kesendiriannya

menebus segala kesalahan dan kelalaian, dari keikhlasan, kezuhudan, dan

ketawadhuannya yang tak ternilai.

Sumber: Majalah [tarbawi], 7 Rabiul Awal 1426/28 April 2005.

0318. BAKTI ANAK TERHADAP ORANG TUA

Mbah Jenggot II

NABIMUSAAS, PEMUDA DAN SEPASANG BABI

Nabi Musa AS adalah satu-satunya nabi yang diizinkan berdialog langsung dengan

Allah S.W.T Setiap kali hendak bermunajat dan berdialog dengan Allah, Nabi Musa

naik ke Bukit Tursina. Di atas bukit itulah dia berdialog dengan Allah. Nabi Musa

sering bertanya dan Allah menjawab saat itu juga. Inilah kelebihannya yang tidak ada

pada nabi-nabi lain.

Suatu hari Nabi Musa bertanya kepada Allah. “Ya Allah, siapakah orang di surga kelak

yang akan menjadi sahabatku?” Allah pun menjawab dengan memberitahu sebuah

nama, nama kampungnya serta tempat tinggalnya. Setelah mendapat jawaban, Nabi

Musa benar-benar penasaran dengan orang itu. Betapa istimewanya dia, tidak dikenal

tetapi kelak setingkat dengan Nabi di surga. Siapakah dia dan apakah amal-amalnya?

Musa turun dari Bukit Tursina dan berjalan berhari-hari mencari orang itu ke tempat
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yang diberitahu Allah. Setelah beberapa hari dalam perjalanan akhirnya sampai juga

Nabi Musa ke tempat yang dituju.

Dengan pertolongan beberapa orang penduduk setempat, Musa berhasil bertemu

dengan orang tersebut. Ia ternyata seorang pemuda. Setelah memberi salam, Nabi

Musa dipersilakan masuk dan duduk di ruang tamu. Anehnya, pemuda itu tidak

melayaninya. Dia malah masuk ke dalam bilik dan melakukan sesuatu di dalam.

Sebentar kemudian dia keluar sambil membawa seekor babi betina yang besar. Babi

itu dituntunnya dengan baik dan rasa hormat. Nabi Musa terkejut melihatnya. “Lho,

apa-apaan pemuda itu? Ia memelihara babi di rumahnya?” Kata Nabi Musa tersentak

kaget dalam hatinya penuh keheranan.

Babi itu dibersihkan dan dimandikan dengan baik. Setelah itu, babi itu dilap sampai

kering serta dipeluk cium kemudian dihantarkan kembali ke dalam kamar. Tidak lama

kemudian dia keluar lagi dengan membawa pula seekor babi jantan yang lebih besar.

Babi itu juga dimandikan dan dibersihkan. Kemudian dilap hingga kering dan dipeluk

serta cium dengan penuh kasih sayang. Babi itu kemudiannya dituntun diantar kembali

lagi ke dalam ke kamar yang sama. Setelah selesai barulah dia melayani Nabi Musa

AS. Musa bertanya heran: “Wahai anak muda! Apa agamamu sampai berbuat seperti

itu kepada babi?”

“Agamaku agama Tauhid. Aku beriman kepada Allah.” Jawab pemuda itu.

“Tapi, mengapa kamu mengurus babi bahkan sampai seperti itu? Kita tidak boleh

begitu terhadap babi.” Kata Nabi Musa. “Wahai Tuan,” kata pemuda itu, “sebenarnya

kedua babi itu adalah ibu bapakku. Karena mereka melakukan dosa besar, Allah telah

mengazab mereka dengan mengganti wujudnya menjadi babi. Soal dosanya itu,

biarlah itu urusannya dengan Allah. Sebagai anaknya, aku tetap melaksanakan

kewajibanku mengurus mereka. Hari demi hari, aku berbakti kepada kedua ibu

bapakku seperti yang tuan lihat tadi. Walaupun rupa mereka sudah menjadi babi, aku

tetap melaksanakan tugasku sebagai anak. Sebagai anak, aku harus begitu kepada

orang tuaku. Begitulah ceritanya!” kata pemuda itu.

“Setiap hari aku berdoa kepada Allah agar dosa mereka diampuni. Aku memohon

supaya Allah menukarkan wajah mereka kembali menjadi manusia yang sebenarnya,

tetapi Allah masih belum mengabulkan hajatku.” Tambah pemuda itu lirih, sedih dan

pilu. Setelah selesai pemuda itu bercerita, ketika itu juga Allah menurunkan wahyu

kepada Nabi Musa AS. “Wahai Musa, inilah orang yang akan menjadi sahabatmu di

surga nanti sebagai buah dari baktinya yang sangat tinggi kepada kedua orang tuanya.

Ibu bapaknya yang sudah buruk rupa menjadi babi pun, dia tetap berbakti. Oleh

karena itu, Kami naikkan maqamnya ke derajat yang tinggi di sisi Kami.” Kata Allah

SWT.

Allah meneruskan lagi memberi kabar: “Karena dia telah berada di maqam yang tinggi
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28.5

sebagai anak yang shaleh disisi-Ku, kini Aku kabulkan do’nya. Tempat kedua ibu

bapaknya yang tadinya Aku sediakan di dalam neraka, kini telah Kupindahkan ke

dalam surga.

0355. Renungan Ramadhan : Pengemis Jalanan, Pengemis

Berdasi Dan MUI

Beberapa hari yang lalu, saya di ajak jalan seorang teman lama yang baru datang dari

Jakarta. Kami terakhir bertemu semasa masih kuliah. Sewaktu dia tahu saya bertugas

di Manado, maka sms pun masuk ke handpone saya. "Broer, saya sudah di Manado,

ada waktu lowong? Temanin ke tempat makan yang terkenal dengan ikan bakarnya

ya" Setelah mengatur waktu yang cocok, akhirnya saya mengajaknya ke salah satu

restoran seafood di pinggir pantai Manado. Tempatnya cukup sederhana dengan

aroma ikan bakar yang sudah mengundang rasa lapar kami. Jadilah siang itu kami

berwisata kuliner mendadak. Makan ikan bakar khas Manado, di tambah es kelapa

muda memang nikmat sambil menikmati suasana sunset di pantai Manado.

Sementara menikmati makanan, tiba-tiba datanglah seorang anak perempuan yang

dalam kondisi buta menghampir meja kami. Ia tidak sendirian, karena di dampingi

seorang ibu yang cukup berumur. Saya tak tahu, apakah itu salah satu orangtua anak

itu atau bukan. Sepertinya dia menjadi pendamping dan penunjuk jalan bagi anak

perempuan itu. Si ibu kemudian mengambil sesuatu dari tas keranjangnya. "kacang

oom! Kacang oom" sambil tangannya di sodorkan di samping tempat duduk saya.

Karena sudah terbiasa dengan situasi seperti ini di Manado, saya kemudian

mengambil dua lembar uang seribu. "kacangnya biar saja ibu, ambil saja uangnya"

begitu kata saya. Dengan tersenyum, ibu dan anak perempuan yang buta tadi

mengucapkan terima kasih sambil berlalu meninggalkan kami yang kembali

melanjutkan makan. Teman saya kemudian bertanya pada saya.

"Broer, emangnya di sini kalo kasih duit ke orang-orang yang kek tadi ngga apa-apa

ya?"

Dengan sedikit bingung, saya bertanya balik lagi padanya. "Maksudnya?’’

"Iya, maksudnya kalian ngga di kenakan denda sama pemerintah di sini kalo ngasih

duit ke pengemis?" Jawab teman saya.

"Yangga mungkinlah bro, berbuat baik kok di denda" Jawab saya tegas.

"Di Jakarta mungkinlah broer, pemda di sana buat perda penjatuhan sanksi bagi yang

ngasih sedekah buat pengemis, akhirnya sampai sekarang masih jadi pembicaraan.

Saya rasa, ngga benar juga tuh pemda buat peraturan begitu" Jawab teman saya.

"Bagimu ngga benar, tapi kalau bagi pemerintah itu benar yah ngga nyambunglah bro!
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Akhirnya, masyarakat korban lagi. Ya sudah, lanjut makan lagi mumpung kita di sini

ngga kena denda, yang penting dah berbuat baik, urusannya nanti sama Tuhan

belakangan" Lanjut saya.

Pembicaraan singkat dengan teman saya itu cukup membuat tangan saya usil

membuat tulisan ini. Rasa penasaran dengan Perda yang di buat oleh pemerintah

provinsi DKI Jakarta itu membuat saya mencari-cari informasi. Setelah membuka

internet, saya mendapatkan juga beritanya. Dari berita yang di dapat, Dinas Sosial DKI

Jakarta menangkap 12 warga Jakarta yang memberikan sedekah kepada pengemis.

Mereka kemudian dijatuhi hukuman denda Rp.150.000 hingga Rp.300.000. Pejabat

Dinas Sosial DKI Jakarta berpendapat, sanksi denda itu diharapkan bisa memberikan

efek jera kepada orang yang akan memberikan sedekah di jalan (kompas.com).

Dalam salah satu pasal Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban

Umum di katakan "setiap orang atau badan dilarang menjadi pengemis, pengamen,

pedagang asongan dan pengelap mobil".

Salah siapa?

Kalau ditanya, mungkin tidak ada satu orang pun yang bercita-cita menjadi pengemis.

Tapi kenapa pengemis bisa ada? jawaban paling mendasar adalah faktor ekonomi.

Ada orang yang memang karena kebutuhan ekonomi, menjadi pengemis. Tekanan

kebutuhan hidup yang tinggi, dengan standar pendapatan yang jauh di bawah

penghasilan sehari-hari menjadikan pengemis sebagai cara mendapatkan uang yang

paling mudah. Cukup dengan meminta-minta. Nah, kalau ada yang meminta, maka

ada yang memberi. Tetapi kalau yang meminta dan yang memberi di kenakan sanksi,

urusannya jadi lain lagi. Yang membuat peraturan seharusnya jeli melihat, bahwa

pengemis adalah gejala sosial. Memberi sedekah adalah perbuatan baik, dan agak

aneh kalau perbuatan baik harus mendapat sanksi. Perbuatan memberi sedekah itu

dalam konteks dan ranah moral, etika. Agama apapun pasti mengajarkan untuk

berbuat baik, menolong orang yang lemah dan berkekurangan. Okelah, kalau tiap

tahun sudah menjadi pemandangan dan fenomena menjelang Lebaran, kota Jakarta

menjadi penuh dengan para pengemis yang datang secara teroganisir. Kalau memang

Pemda DKI Jakarta punya semangat dan niat baik menjadikan kotanya menjadi lebih

aman, tentram dan nyaman bagi warganya, yah bisa-bisa saja. Tetapi memberikan

efek jera itu bukan solusi yang tepat. Ingat, bahwa pengemis lahir juga karena korban

kebijakan pemerintah. Tak perlu saya katakan, ada berapa banyak kebijakan

pemerintah yang kurang berpihak pada mereka para pengemis? Dulu kita mengenal

yang namanya program Transmigrasi di jaman Orde Baru, setelah reformasi, saya

tidak tahu kalau program itu masih jalan atau tidak. Pengemis itu tidak salah, yang

memberi sedekah juga tidak salah. Yang salah adalah sistem yang perlu di benahi.

Kalau ada yang datang di Jakarta, berarti terjadi arus urbanisasi dari daerah asal.

Maka solusi terbaik, adalah bekerja sama dengan daerah-daerah sekitar Jakarta, yang

selalu menjadi tempat asal para pendatang. DPRD kan sering buat studi banding
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dengan daerah-daerah lainnya. Tunjukanlah hasilnya, jangan jadikan alasan

desentralisasi sebagai kendala untuk kerja sama. Air mengalir karena ada sumbernya.

Nah, sumber mata air itu yang harus di tutup. Pemda dari daerah asal pengemis itu

yang harus bekerja keras. Balai latihan kerja di fungsikan. Sekolah gratis untuk orang

kurang mampu juga di galakan pembuktiannya, mengingat orang yang menjadi

pengemis juga karena tingkat pendidikan yang rendah. Jika demikian, pemerintahlah

yang punya andil besar dalam gejala sosial ini. Coba kita baca lagi Pasal 34 (1) UUD

1945 "Fakir miskin dan anak-anak terlantar di pelihara oleh negara". Terserah anda

mau menafsirkan kalimat "di pelihara" dalam konstitusi tertinggi di negara kita ini.

Tetapi bagi saya, kalau cuma di pelihara tanpa di urus, di rawat, di berikan jaminan

kesejahteraan sama saja tidak ada gunanya.

Budaya minta-minta

Kita tidak usah berpura-pura dan seharusnya sadar bahwa sebenarnya kita hidup

dalam budaya minta-minta dalam negara ini. Negara ini juga hidup sekarang dengan

pinjaman sana-sini. Istilahnya hutang untuk tutup hutang. Kalau kita benar-benar

sejahtera, tak perlu lagi harus ke IMF, Bank Dunia atau pinjaman ke negara-negara

maju. Apa yang di lakukan pengemis dengan cara meminta-minta sebenarnya adalah

cermin untuk bangsa ini. kalau pengemis meminta-minta, kita akan mengatakan

wajarlah, karena mereka memang tidak punya pekerjaan. Tapi kalau ada pegawai

pemerintah buat pungli, pejabat yang kena suap, korupsi dan nepotisme serta kolusi

jabatan, itu masuk kategori minta-minta ngga sih? Wah, berarti ada dua pengemis

dong! Pengemis jalanan dan pengemis berdasi. Hampir semua kasus korupsi yang di

alami para pejabat di negeri ini karena sogok dan suap dari pengusaha. Menjadi

pertanyaan, apa kurang miskin dengan gaji begitu sampai harus minta-minta ke

pengusaha segala? Atau juga, main jalan pintas pake calo-calo segala untuk tes

masuk PNS. Contoh lainnya adalah pungli ataukah biaya tidak wajar pengurusan

administratif di kantor-kantor pemerintahan yang selama ini sudah menjadi penyakit

birokratif. Coba anda bayangkan, seperti kasus di atas, misalnya cuma mau memberi

sedekah Rp.1000 saya kena denda Rp.300.000. Uang dendanya terus di kemanakan?

Untuk apa? Secara kasarnya saya di "palak" secara legal oleh pemerintah.

Seharusnya ada transparansi. Kalau misalnya untuk pembenahan kesejahteraan fakir

miskin, Insya Allah, Puji Tuhan, upahku besar di surga. Yah, kita semua tentu saja

berharap, negara memberikan kepastian buat warga negaranya.

Idealnya begitu kan?

MENTAL PENGEMIS

Beberapa orang anak kecil terlihat berjaga-jaga di sekitar parkiran mobil dan motor di

halaman sebuah masjid. Ketika sang empunya kendaraan datang, mereka pun

beraksi. "Parkir, Om." Sembari menengadahkan tangan berharap ada uang tanda
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terima kasih yang mereka terima. Kadang-kadang pemilik kendaraan jengkel, bahkan

ada yang mencemooh. "Lho, di sini kan tidak pakai biaya parkir. Kalau ada yang

hilang, mau tanggungjawab?"

Sering terlintas rasa iba kepada anak-anak kecil itu. Tetapi, kalau mental pengemis

sudah bersarang di kepalanya, harus dicegah sedini mungkin. Bayangkan saja, orang

yang memarkir kendaraan walau sebentar saja, diminta bayar parkiran. Padahal,

jangankan tarif, bukti tanda parkir saja tidak ada. Masih kecil sudah mentalnya

peminta-minta. Bagaimana kalau berlanjut sampai dewasa?

Hampir setiap hari, bila melintas di jalan raya perkotaan, kita akan melihat banyaknya

pengemis di jalanan. Dari yang tua sampai yang bocah. Bahkan yang cacat pun tidak

mau ketinggalan. Pemerintah setidaknya sudah melakukan langkah-langkah untuk

memberantas para pengemis jalanan. Dirazia sampai kucing-kucingan dengan aparat

pemerintah kota. Setelah ditangkap dan dibina, mereka dilepas untuk mencari

pekerjaan yang lebih layak dan beradab. Tapi tak jarang yang sudah dibina kembali

menjadi pengemis. Mungkin sudah mental pengemisnya warisan sejak lahir.

Wajib, ada langkah yang lebih konkret yang semestinya dilakukan oleh pemerintah.

Dirazia, dibina, dan dilepas kembali sepertinya tidak menimbulkan efek jera. Ujung

ujungnya kembali ke jalanan. Mengemis harta orang. Bahkan yang paling miris, ada

salah satu perkampungan mewah di salah satu kota di negeri ini (saya tonton di

televisi) yang warganya berprofesi sebagai pengemis. Ada musimnya mereka ke kota

menjadi pengemis, dan ada musimnya mereka pulang kampung. Ya.. mental

pengemis, mental para pemalas.

Hemat saya, ditangkap saja. Dikeluarkan Undang-Undang tentang pengemis dan

sekutu-sekutunya. Ada pasal yang mengaturnya yang tidak hanya merazia dan

membina dan dilepas. Biar kapok dan 'tobat' perlu didenda dan dimasukkan jeruji.

Kalau aturannya begitu, siapa yang berani jadi pengemis? Asalkan aparat tidak

gampang 'iba' oleh permohonan mereka"Kasihan Pak, kami hanya pegemis" Apa kata

dunia?

BERKACA PADA FATWA HARAM MUI TERHADAP PENGEMIS

Majelis Ulama Indonesia Sumenep mengeluarkan fatwa haram mengemis. Langkah

MUI Sumenep ini pun mendapatkan dukungan dari MUI Pusat. Sejurus dengan

langkah tersebut, MUI mengimbau kepada kaum Muslim untuk menyampaikan infak,

zakat dan shadaqoh melalui lembaga atau saluran yang sudah disediakan secara

Islam.

Cobalah kita melihat persoalan ini dengan kacamata dan hati nurani yang lebih

bening, jauh dari sikap emosional. Mari melihat kemiskinan dan fenomena pengemis

bukan hanya masalah di Sumenep saja, malainkan masalah krusial bangsa Indonesia,
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karena di seluruh sudut tanah air, menurut saya, pasti ada lorong-lorong kemiskinan

dan fenomena pengemis tak berkesudahan.

Sebagai sebuah fenomena sosial dan ekonomi, pengemis, mengemis dan kemiskinan

merupakan tiga pilar yang hampir pasti ada tak terkecuali di negara kita, selagi

ketidakadilan ekonomi tak kunjung tercapai. Selama itu pula, budaya mengemis dan

pilihan hidup menjadi pengemis tanpa disadari terbangun dalam kehidupan sehari

hari. Menjadi pengemis bukan karena keterpaksaan akibat himpitan ekonomi, ketidak

berdayaan sosial, misalnya. Tapi, menjadi pengemis karena struktur sosial dan

ekonomi yang timpang.

Menurut Saya, MUI Sumenep sedang mencoba "membangunkan" pemerintah dari

tidurnya. Namun, usaha ini juga tidak akan selesai ketika ditangani oleh Satpol PP,

misalnya. MUI Sumenep, meski bersifat lokal di sana, sedang mengingatkan kepada

umat Islam untuk tidak memanipulasi Ramadhan Sebagai Bulan Penuh Berkah

dengan menyulap diri dan keluarga menjadi pengemis secara massal, menyerbu

perkotaan dan menjadi pengemis musiman selama Ramadhan.

Saya lalu memiliki pendapat bahwa persoalan kemiskinan dan fenomena pengemis

adalah efek langsung dari kegagalan negara dalam merealisasikan amanat UUD 1945

Pasal 34: Fakir Miskin dan Anak-anak Terlantar Dipelihara oleh negara. Pasal tersebut

sudah berumur lama, dan selama itu pula negara sudah "memelihara"fakir miskin dan

anak-anak terlantar dengan hasil: ternyata masih banyak sekali warga dan rakyat yang

miskin, meski setiap pergantian kepemimpinan nasional hampir pasti mengagendakan

pemberantasan kemiskinan.

Tak dapat dipungkiri, persoalannya adalah ketika mengemis dan menjadi pengemis

sudah dijadikan sebagai mata pencaharian, sebagai sumber penghasilan tetap, maka,

ia tidak akan mudah lari dari pekerjaannya yang tetap itu. Sebagai sebuah mata

pencaharian, mengemis dan menjadi pengemis dimanfaatkan oleh oknum tertentu

untuk menjadikannya lebih profesional. Maka muncul istilah pengemis profesional.

Fenomena "pengemis profesional" inilah yang kemudian patut dicurigai sebagai telah

memanipulasi orang-orang miskin untuk dipekerjakan sebagai pengemis dengan

sistem kontrak dan potong penghasilan, misalnya.

Kegiatan mengemis ini mereka ambil karena tidak lagi punya pekerjaan untuk

menghidupi keluarganya. Namun hal itu tidak bisa dijadikan pembenaran, karena

pengemispun bisa diberdayakan untuk meningkatkan perekonomian keluarganya

tanpa kembali ke jalanan. Masalahnya yang terjadi saat ini pengemis tak hanya

dewasa tapi anak kecil, itu mengganggu jalan dan berbahaya bagi mereka.

Lalu, apakah Fatwa MUI Sumenep tersebut di atas bermakna membatasi atau sampai

dengan melarang bagi orang-orang yang mau bersedekah kepada fakir miskin dan

pengemis? Bagaimana pula efektifitas Fatwa Haram Mengemis tersebut ketika
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diimplementasikan di tengah-tengah masyarakat? Lalu apakah persoalan pengemis

harus difatwakan? Sudah seharusnya Pemerintah dalam hal ini bersikap tegas.

Penylesaiannya dengan Peraturan Pemerintah. Pengemis adalah kenyataan hidup yg

tidak bisa diberantas.

SAYA PENGEMIS, BUKAN KORUPTOR

Jangan salah! Sekarang di Indonesia, bukan hanya koruptor yang akan diuber pihak

berwajib dan dikenai hukuman. Pengemis pun bakal tidak akan bisa bergerak bebas

lagi di Indonesia. Dengan kalimat lain, pengemis itu pelaku kriminal.

Alangkah mirisnya jika ada pengemis, saat diamankan petugas, mereka berusaha

membela diri sembari mengatakan, "Jangan tangkap saya, Pak Polisi. Saya ini cuma

pengemis. Bukan koruptor. Bukan maling. Bukan jambret atau copet. Bukan

pemerkosa. Bukan pembunuh berantai".

Sementara sang petugas menyahutinya, "Ah, sama saja. Itu sudah ada peraturannya

!".

Pengemis memang unik. Adakalanya punya persamaan, sekaligus perbedaan,

dengan koruptor. Satu sisi, pengemis itu sejenis manusia tidak produktif. mengemis itu

pekerjaannya. Meminta-minta uang, dari satu rumah ke rumah lain. Atau, diam di satu

tempat umum sembari menengadahkan tangan ke setiap pejalan kaki.

Sisi lainnya, untuk "Jadi Pengemis", dituntut memiliki otak yang cerdas ditunjang jasad

yang kuat dan sehat, kecuali mereka yang cacat. Logikanya, mereka harus berpikir

cerdas menentukan lokasi "basah" dan bergegas menuju ke sana, untuk bekerja.

Siang hari, mereka berhadapan dengan terik matahari. Di musim hujan, mereka

berhadapan dengan air. Jika malam, mereka berhadapan dengan dingin yang

menusuk tulang.

Persamaan pengemis dengan koruptor terletak pada kemauan untuk bekerja

mengeluarkan tenaga minimal yang bisa menghasilkan uang maksimal. Tidak

dibutuhkan keahlian, selain nyali menahan malu dibilang "pengemis" atau koruptor.

Keduanya pun sekarang sama-sama menduduki posisi berkatagori kriminal.

Bedanya, menangkap pengemis itu mudah dibanding menangkap koruptor. Selain itu,

pakaian pengemis biasanya lusuh sedangkan pakaian koruptor senantiasa bersih,

rapi, dan necis.

Permasalahannya, ada indikasi adanya tranformasi budaya. Pengemis bukan melulu

seorang berkondisi miskin dan tidak mampu bekerja, melainkan seorang yang mampu

ada juga yang bekerja sebagai pengemis. Awalnya karena kondisi, berubah menjadi

tradisi dan kebutuhan.
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28.6

Seperti terjadi di Desa Pragaan Daja, Sumenep, dan Desa Tianyar Barat dan Desa

Tianyar Tengah, Karangasem, Bali. Dari beberapa sumber, ketiga nama desa tersebut

diketahui sebagai daerah asal para pengemis. Bahkan secara ekstrem dijuluki DESA

PENGEMIS.

Nah, dalam skala Indonesia, keberadaan tiga Desa Pengemis boleh jadi bukan aib.

Tapi, mestinya itu menjadi perhatian kita bersama, karena ketiganya bukan pula

kebanggaan.

Sentilan Sentilun

0372. Renungan ramadhan : NIHIL

Pardi kelihatan semlengeren. Jidatnya terasa penat. Sesekali menarik nafas panjang,

lalu mengepalkan tinjunya, digedor-gedorkan ke dinding.

“Di, jadi orang jangan mudah frustasi…..”

“Saya nggak drustasi Dul. Hanya saya injengkel banget…”

“Ya, tapi lama-lama bisa frustasi, karena jengkel itu melahirkan kekecewaan, dan

kekecewaan mendorong untuk putus asa”

“Habisnya bagaimana Dul. saya ini disalahkan karena saya bertarekat. Katanya nggak

usah tarekat-tarekatan. Tarekat itu jalan, metode atau cara, kenapa harus bertarekat”

“Yanggak usah kamu prihatinkan. Didoakan saja smoga dapat hidayah.”

“”Ya deh Dul. Doakan saya bisa dengan sendiri.”

“Harus. Kamu harus sabar, apalagi sekarang banyak gerakan yang

mengatasnamakan tarekat, ada pula yang merasa lebih hebat dari tareat, ada pula

yang anti tarekat, ada yang mengkafirkan tarekat…. Nggak usah bingung. Memang

jamannya begini. Jamannya orang sedang bangga dengan penikut, dan jumlah

massa. lalu kalu jumlahnya besar jadi bangga, jadi merasa hebat, lalu tokohnya

dianggap sebagai wali. Kita sudah ditakdirkan hidup di jaman edan ini di.”

Pardi kelihatan merenung memandng langit-langit kedai itu.

Kang saleh datang dengan menyelimutkan sarungnya sampai ke kepala, seperti orang

kedinginan. Tapi dari gemertek giginya Kang saleh sedang melawan hawa pagi itu,

dengan mendendangkan lagu Abu Nawas ; Ilahi lastu li al-firdusi ahla… wala aqwa ala

an-nari al-jahimi. Tuhaaaaan, betapa tak layaknya aku sebagai penghuni surga. Tapi

toh Tuhan, aku tak mampu dengan ganasnya api neraka…..

Lalu kang saleh mengeluarkan sebuah buku bersampul hitam. Buku tebal itu berjudul

“Tarekat tanpa Tassawuf, Tassawuf tanpa Tarekat”. Pengarangnya adalah Kang saleh

sendiri.

Pardi dan Dulkamdo terjengak penuh heran. Kapan kang saleh menulis buku setebal
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itu? Tiba-tiba kok sudah terbit?

“Boleh baca isinya kang? Jangan bikin saya deg-degan kang. Tiba-tiba Anda kok jadi

pengarang buku tebal ni. Kapan menulisnya?”

“Baca dulu baru berkomentar!” Kata Kang saleh.

Pardi dan Dulkamdi berebut untuk terlebih dahulu membaca. Pardi membolak balik

buku tebal itu, dari halaman awal sampai akhir. Kira-kira seribu halaman. Dua jidat

menjadi terkenyit. Matanya mebelalak seperti tak percaya. Ternyata dari awal

halaman sampai akhir tidak satupun huruf, apalagi judul bab, atau kalimat. Segebok

buku itu kosong melompong. Hanya ada sampul belaka berjudul “Tarekat tanpa

Tassawuf, Tassawus tanpa Tarekat”, oleh kang saleh, diterbitkan dari kedai kopi sufi.

“Apa-apaan Kang? Ini maksudnya apa?”

“Lha, kamu kok nanya maksudnya ini bagaimana. Sudah gamblang jelas seperti itu…

.”

“Apanya yang jelas ?? wong kosong bolong melompong kopong kok”.

“Lhaiya itu maksudnya. Kosong bolong melompong kopong.”

Dua sahabat, Dulkamsi dan Pardi manggut-manggut hampir seperempat jam, seperti

burung onta. Lalu dua-duanya tertawa bersama, meledak bersama, dan gaduh

brsama.

‘Wah, ini buku terhebat di dunia hari ini Kang. Harry Potter pasti kalah… Semua rasa

frustasi saya terjwb disini. Yah, bagaimana kosong bolong melompong gombong kok

merasa penuh dengan kandungan mutiara. Pasti jauh…jauh…ha…ha…ha".

“Tassawuf tanpa Tarekat dan Tarekat tanpa Tassawufibarat buku itu, Kosong”

Untung orang masih sadar kalau dirinya kosong glondangan dengan bunyi nyaring.

Betapa kosongnya mereka yang bertassawuf tapi tak bertarekat, dan bertarekat tapi

tak bertassawuf.

[Kedai Sufi dan Tarekat (Kedai Sufi Kang Luqman) 3001 2010 ].

M. Luqman Hakim.

0385. Renungan Ramadhan : Usaid ben Hudhair

Malaikat Turut Mendengarkan

oleh Ahmad Fuady

Tengah malam itu suasana tenang dan hening sekali. Usaid bin Hudhair duduk di

beranda belakang rumahnya.Putranya, Yahya, yang masih balita sudah lama terlelap

di sampingnya. Tidak jauh dari tempatnya duduk, seekor kuda siap tertambat.

Sewaktu-waktu jika perintah perang fisabilillah dari Rasulullah keluar, dia dapat
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dengan sigap menunggangnya. Di keheningan malam itu, Usaid membaca Alquran

dengan khusyuk dan penuh penghayatan. Ayat demi ayat dia lantunkan dengan suara

merdu. Ia membaca surah al-Baqarah ayat 1-4.

Ketika melantunkan ayat-ayat suci tersebut, kudanya lari berputar-putar hampir

memutuskan tali pengikatnya. Sampai di ujung ayat keempat al-Baqarah tersebut,

Usaid menghentikan bacaannya, ingin tahu apa yang terjadi pada kudanya. Usaid

tidak melihat apa pun. Bersamaan dengan berhentinya Usaid melantunkan ayat-ayat

suci, kudanya kembali tenang. Usaid kembali melanjutkan bacaannya. “Mereka itulah

yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhan mereka dan merekalah orangorang yang

beruntung.” (QS [2]: 5).

Kudanya kembali meronta, berputar-putar lebih hebat dari yang pertama. Usaid pun

kembali menghentikan bacaannya. Kudanya kembali diam. Demikianlah terjadi

berulang-ulang. Setiap kali Usaid membaca Alquran kudanya meronta, setiap kali

Usaid diam kudanya juga diam. Khawatir dengan keselamatan anaknya, Usaid

membangunkan anaknya. Ketika itulah dia melihat ke langit, terlihat awan seperti

payung yang mengagumkan, belum pernah dia lihat sebelumnya. Esok paginya, hal

itu dia ceritakan kepada Rasulullah SAW. Rasul bersabda, “Hai Usaid, itu malaikat

yang turun mendengarkan engkau membaca Alquran. Seandainya engkau teruskan

bacaanmu, pastilah orang banyak akan melihatnya pula. Pemandangan itu tidak akan

tertutup bagi mereka.”

Usaid sangat mencintai Alquran, bahkan sejak pertama kali mendengarkan ayat-ayat

Alquran dilantunkan oleh Mush’ab bin Umair, dai muda yang dikirim Rasulullah SAW

sebagai perintis dakwah di Kota Yatsrib. Saat itu, Mush’ab sedang menyampaikan

Islam kepada orang-orang yang sudah masuk Islam, tiba-tiba Usaid datang. Usaid

berkata dengan nada menuding, “Apa maksud Tuan da tang ke sini? Tuan hendak

mempengaruhi rakyat kami yang bodoh-bodoh. Pergilah Tuan sekarang, jika Tuan

masih ingin hidup!” Dengan wajah tenang karena pantulan iman, Mush’ab menjawab,

“Wahai pemimpin, silakan duduk bersama kami, mendengarkan apa yang kami

bicarakan. Jika Anda suka apa yang kami bicarakan, silakan ambil. Dan jika Anda

tidak suka, kami akan meninggalkan Anda dan tidak kembali lagi ke kampung Anda

ini.”

Usaid setuju, lalu mulai mendengarkan Mush’ab menjelaskan Islam sambil membaca

ayat-ayat Alquran. Rasa gembira terpancar di wajah Usaid. Dia langsung

mengaguminya. “Alangkah indahnya apa yang Tuan baca,” kata Usaid. “Apa yang

dapat saya lakukan jika aku ingin memeluk Islam?” katanya lebih lanjut. Di bawah

bimbingan Mush’ab, Usaid masuk Islam. Sejak itu Usaid mencintai Alquran seperti

seseorang mencintai kekasihnya. Itulah Usaid bin Hudhair yang malaikatpun turun

mendengarkan bacaannya. [Y. Ilyas ]
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28.8 0396. Percik embun Ramadhan : Raih kemenangan sejati

Ngaji Adalah Tidur, Tidur Adalah Ngaji

Seorang sahabat tercinta dengan segala kesungguhannya ingin mengkhatamkan

bacaan Al Quran dalam satu bulan Ramadhan ini. Bahkan dengan terkantuk-kantuk di

sela kerepotannya, ia ingin tuntas khatam 30 Juz. Hmmh...luar biasa... Memang ini

bukan urusan hakikat makrifat dan segala tetek bengeknya tentang pemahaman apa

itu khatam. Tetapi sebuah mahalnya pengorbanan niat karier non duniawi yang terus

terang saya sendiri tak mampu.

Yup, niat sangat berhubungan dengan stamina. Apalagi kalau niat baik, biasanya di

tengah jalan staminanya sering rontok, entah kenapa... Dan gejala yang umum terjadi

untuk urusan perontokan niat pengajian adalah ngantuk... Emm.. tapi ngantuk itu

sesungguhnya adalah nikmat yang tak tergantikan. Sebab Allah sendiri memfirmankan

bahwa tiada sesuatu yang diciptakan sia-sia. Otomatis ngantuk bukanlah barang yang

sia-sia...

Ngantuk adalah sebuah nikmat yang tak perlu banting tulang dan berfikir keras untuk

mendapatkannya. Ngantuk adalah tanda terhebat, ngantuk adalah penyelamat jiwa,

ngantuk adalah jembatan kesadaran hidup dan mati...asal mau memaknainya. Gak

percaya? Bayangkan bila seorang sopir yang lagi mengendarai bus tiba-tiba tertidur

pulas tanpa didahuluingantuk...grobyak...! ludeslah puluhan nyawa...

Ngantuk adalah kemampuan hipnotis alami bawaan sejak lahir yang ada dalam diri.

Ngantuk adalah pertanda bahwa tubuh sudah waktunya untuk tidak meladeni

keinginan indera kepala. Ngantuk menginginkan kita memasuki pesan kesejatian yang

lebih tinggi daripada urusan kebutuhan ragawi. Dan semua itu akan termaknai dengan

jelas saat proses menuju ngantuk dan tidur itu disadari dan diprogram dengan baik.

Pemrograman inilah yang kata para psikolog disebut self hypnosis. Dalam hal ini,

program hypnosis dengan manfaat tertinggi adalah pemasukan afirmasi-afirmasi yang

berasal dari kalimat-kalimat atau firman suci. Sebab tentunya, kalimat itu berasal dari

sebuah pencapain perjalanan tertinggi proses sebuah penguakan spiritual pejalan

suci.

Para pejalan suci atau nabi yang telah sampai pada puncak, pastilah setelah kembali

dari perjalanan itu membawa tanda-tanda, gambaran-gambaran peta dan medan. Dan

semua itu disimpulkan dengan sesuatu yang kita sebut Kitab Suci. Dengan berbekal

peneguhan afirmasi atas kalam itu, maka alam bawah sadar dan synap syaraf kita ikut

mengarahkan atau mendompleng pada perjalanan itu. Kebiasaan ini kita sebut do'a,

wirid shalawat dan sejenisnya. Sehingga walaupun kita terkantuk-kantuk,

sesungguhnya perjalanan bawah sadar itu telah melakukan tugas sesuai jalan para

nabi.
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Untungnya, ngantuk yang didahului dengan niat akan sangat lain buah ruhaninya

dengan ngantuk karena kemalasan. Ngantuk yang didahului dengan niat, persis

seperti sistem auto pilot pada penerbangan. Kita tinggal programkan mana koordinat

yang akan menjadi sasaran landing, pasti mendarat dengan selamat. Walau kita

tertidur dalam perjalanan... Tetapi kelemahannya, kita jadi tak mengerti proses rute

sebuah perjalanan. Sehingga kita tak bisa menyampaikan dan bercerita atas

pengalaman-pengalaman perjalanan itu. Padahal terkadang sanak kerabat atau anak

cucu butuh sebuah gambaran cerita akan lelaku penerbangan itu...

Ngantuk yang sebelumnya diprogram dengan baik tetapi bablas menuju tidur beneran

sampai tak sadar bagai hikayat Ashabul Kahfi. Tiba-tiba ketika terbangun, kita sudah

dalam keadaan fisik dan pikiran yang segar yang ditamsilkan dengan makmurnya

sebuah negara yang diridhoi Allah. Dan sesungguhnya negara itu adalah tamsil tubuh

kita, baik fisik maupun ruhani. Sedangkan ngantuk yang tetap disadari sampai

perpindahan pada kesadaran yang lebih tinggi adalah perwujudan Ayat Kursi. Dimana

ngantuk ini hanya menidurkan segala alat inderawi. Sedangkan hati selalu bangun

menyimak segala lewatan-lewatan perjalanan spiritual.

Inilah salah satu point Nuzulul Quran yang turun ke dada kita masing-masing. Dimana

kesadaran inderawi telah tertutup, tetapi kesadaran hati masih terjaga. Sehingga

terjadilah seperti yang termaktub dalam ayat Kursi bahwa kita menjadi sadar gandeng

renteng dengan Allah yang tidak ngantuk dan tidur, yang mengerti kejadian di depan

dan belakang dan menguasai atas segala ilmunya. So, Ostomatis lah kita ikut

kecipratan limpahan ilmu-ilmu itu sesuai tugas kekhalifahan masing-masing individu.

Ilmu inilah yang sering disebut ilmu laduni, ilmu tulis tanpa papan alias kitab yang

terbaca dengan jelas walau tak berhuruf...

Dan ini semua bisa dicapai bila kita tak lagi gampang mengumbar kesenangan indera

kepala. Sehingga ketika kita sudah melatih fase ini dengan berpuasa Ramadhan

secara sesungguhnya, otomatis di tengah bulan Ramadhan kita akan mulai

terkonekkan dengan perjalanan para Rasul. Maka diturunkanlah Nuzulul Qur'an

pemahaman-pemahaman atas perjalanan para rasul ke dalam dada kita. Sehingga

setengah bulan sesudahnya kita mulai tercerahkan setahap demi setahap. Sampai

pada titik paling cerah yaitu malam seribu bulan, lailatu Qadr....hmmhh...ck...ck...ck....

Dan akhirnya berhaklah kita berhari raya Idul Fitri yang sejati...dimana perayaan itu

adalah perayaan sesungguhnya atas keberhasilan menguak rahasia hidup.... Balik

lagi, Jadi kesimpulannya, ngaji yang berhasil adalah ngaji yang bikin kita ngantuk

bahkan tertidur....tentu yang dimaksud tidur adalah tidurnya segala hawa nafsu kita.

Tanda keberhasilannya dapat dilihat dari dominanya kesadaran utama keseharian

yang hampir selalu di atas wilayah umum manusia rata-rata. Dimana wilayah ini kita

sudah tak begitu terikat dengan aksi reaksi indera.
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Tak heran juga, kata Kanjeng Rasul bahwa tidur di bulan puasa adalah ibadah. Sebab

di dalam proses tidurnya hawa nafsu yang disadari, mampu menguak segala

keajaiban ruh...keajaiban yang memaksa kita menjadi abdi yang sangat

tunduk...keajaiban pengabdi tertahlukkan oleh perjalannnya sendiri ...alias proses

ibadah... Wa ba'du, semoga di malam Nuzulul Quran yang bertepatan dengan hari

kemerdekaan Indonesia ini mampu memerdekakan keterjajahan atas diri sendiri.

Masalah negara ini masih gini-gini aja ya biarin aja...toh semua akan berubah sejalan

dengan kemerdekaan diri kita... Merdeka...!!!! zzz...zzz...zzz...zzz.... Wassalam,

makmum ngantukan.

[Dody Ide pada 16 Agustus 2011 jam 21:44].

(Nuzulul Qur'an terindah) www.padhangjingglang.blogspot.com

0398. SEBAB NABI IDRIS MASUK SURGA

Ada sebuah cerita yang mengatakan bahwa sebab masuknya Idris as kedalam surga

adalah karena telah dinaikkan setiap hari dan siang amal dia yang banyaknya seperti

amalnya seluruh penghuni bumi. Kemudian malaikat maut sangat suka kepadanya

dan meminta kepada Allah untuk memberi ijin mengunjungi Idris as. Allah lalu

memberinya ijin dan diapun pergi mengunjungi Idris as dalam bentuk manusia dan

duduk disampingnya. Pada saat itu Idris as sedang melakukan puasa satu tahun, dan

ketika waktu bebruka sudah dekat, maka malaikat akan datang dengan membawa

makanan dari surga dan Idris memakannya. Dia berkata kepada malaikat maut,

“Kamu juga makan makanan itu.” Namun malaikat maut tidak memakannya.

Kemudian idris berdiri dan bersibuk diri dengan ibadah sedangkan malaikat maut

duduk didekatnya hingga fajar muncul dan matahari sudah keluar dari tempatnya. Idris

menjadi heran dan berkata, “Hei kamu! Maukah kamu berjalan-jalan bersamaku

hingga kamu menjadi bahagia?” malaikat maut berkata, “Aku mau.” Keduanya lalu

berdiri dan berjalan hingga keduanya sampai pada perkebunan.

Malaikat maut berkata, “Apakah kamu memberi ijin aku untuk mengambil dari

perkebunan ini beberapa bulir saja untuk kita makan?” Idris berkata, “Subhanallah.

Kemarin kamu tidak mau memakan makanan yang halal, tetapi sekarang kamu ingin

memakan barang haram.” Keduanya lalu berjalan hingga empat hari dan Idris melihat

sesuatu yang tidak biasanya pada diri orang yang menyertai dia itu. Dia berkata,

“Sebenarnya kamu itu siapa?” Dia menjawab, “Aku adalah malaikat maut.” Idris

bertanya, “Apakah kamu yang mencabut para ruh?” Dia menjawab, “Iya.” Idris

bertanya, “Kamu telah bersamaku selama empat hari, lalu apakah kamu telah

mencabut ruh seseorang?” Dia menjawab, “Iya, aku telah mencabut banyak sekali ruh.

Ruh semua makhluk bagiku adalah seperti nampan yang aku mengambilnya seperti

kamu mengambil suapan makanan.” Idris bertanya, “Hei malikat mau! Apakah kamu
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datang kemari untuk berkunjung ataukah untuk mencabut nyawaku?” Dia menjawab,

“Aku datang kemari untuk berkunjung dengan ijin Allah.” Idris berkata, “Hei malaikat

maut! Aku punya hajat kepadamu.” Dia bertanya, “Apa hajatmu.” Idris berkata,

“Hajatku adalah kamu mencabut ruhku kemudian Allah menghidupkan aku lagi hingga

aku bisa beribadah kepada Allah setelah aku merasakan pahitnya kematian.” Dia

menjawab, “Aku tidak akan mencabut ruh seseorang kecuali dengan mendapatkan ijin

Allah ta’ala.”

Kemudian Allah menurunkan wahyu, “cabutlah ruh idris.” Seketika itu juga malaikat

maut mencabut ruh Idris as dan Idris pun menjadi mati. Malaikat maut kemudian

menangis dan bertadlarru’ kepada Allah dan meminta supaya dia menghidupkan

kembali shohibnya Idris. Allah lalu mengabulkannya dan menghidupkan Idris. Malaikat

maut bertanya, “Hei saudaraku! Bagaimana kamu menemukan rasanya kematian?”

Idris menjawab, “Hewan ketika dikelupas kulitnya pada saat dia masih hidup, maka

rasa pahitnya kematian seribu kali lipat sakitnya dari itu.” Malaikat maut berkata,

“Yang aku lakukan kepadamu adalah yang paling halus yang belum pernah aku

lakukan sebelumnya.” Idris berkata, “Hei malaikat maut! Aku punya hajat lain

kepadamu, yaitu aku ingin melihat neraka Jahannam sehingga aku bisa beribadah

kepada Allah dengan bersungguh-sungguh setelah aku melihat siksa, belenggu dan

segala sesuatu yang ada didalamnya.” Dia menjawab, “Bagaimana aku bisa pergi

bersamamu ke neraka Jahannam tanpa mendapatkan ijin.” Kemudian Allah

memberikan wahyu, “Pergilah bersama Idris keneraka Jahannam.” Dia lalu pergi

bersama Idris ke neraka Jahannam dan dia bisa melihat segala sesuatu yang telah

diciptakan oleh Allah untuk musuh-musuh-Nya yang berupa rantai, belenggu dan siksa

berupa ular, kalajengking, api, kayu zaqum dan air panas.

Kemudian keduanya kembali dan Idris berkata lagi, “Aku punya hajat lagi, yaitu aku

ingin kamu membawaku ke surga hingga aku melihat apa yang ada didalamnya yang

telah diciptakan oleh Allah untuk hamba-Nya sehingga akan menjadi bertambah

ketaatanku.” Malaikat maut berkata, “Bagaimana aku bisa bergi membawa kamu ke

surga tanpa mendapatkan ijin dari Allah?” Lalu Allah menurunkan wahyu, “Pergilah

bersama Idris ke surga.” Keduanya lalu pergi dan berhenti dipintu surga. Idris lalu

melihat kenikmatan yang ada didalam surga, malaikat yang agung, pemberian yang

sempurna, pepohonan dan buah-buahan. Idris berkata, “Wahai saudaraku! Aku telah

merasakan pahirnya kematian dan aku telah melihat menakutkannya jahannam, lalu

mengapakah tidak kamu meminta kepada Allah untuk memberi aku ijin masuk

kedalam surga dan aku meminum airnya supaya menjadi hilang rasa pahitnya

kematian dan menakutkannya Jahannam.” Lalu malaikat maut meminta ijin kepada

Allah dan Allah memberinya ijin untuk masuk kedalam surga lalu keluar lagi. Idris lalu

masuk kedalam surga dan menaruh kedua sandalnya dibawah sebuah pohon surga

lalu dia keluar dari surga.

Dia kemudian berkata kepada malaikat maut, “Aku telah meninggalkan sandalku
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didalam surga. Kembalikan aku kesurga lagi.” Dia lalu kembali dan masuk kedalam

surga dan tidak mau lagi keluar darinya. Malaikat maut lalu berteriak, “Hei Idris!

Keluarlah.” Idris menjawab, “Aku tidak mau keluar, karena Allah telah berfirman

(“Semua yang bernyawa pasti akan merasakan kematian”) dan aku telah

merasakannya. Dia telah berfirman, (“Sesungguhnya pasti akan mendatangi neraka

jahannam”) dan aku juga telah mendatanginya, dan Dia telah berfirman, (“dan tidaklah

mereka akan dikeluarkan dari surga”). Lalu siapa yang akan mengeluarkan aku dari

surga.” Kemudian Allah menurunkan wahyu kepada malaikat maut, “Biarkan dia,

karena aku telah memutuskan dia sejak zaman azali kalau dia termasuk penghuni

surga.” Dan Allah telah memberi tahu tentang kisah Idris kepada rasul-Nya dengan

bersabda (“Dan sebutkanlah dalam al kitab cerita Idris”). Hakam eLChudrie

0399. Perkataan Makam

Sebenarnya makam setiap harinya menyeru dengan suara yang fasih dan lancar, “Hei

manusia! Bagaimana bisa kalian lupa kepadaku. Apakah kalian tidak tahu kalau aku

adalah tempat kesendirian, tempat ketakutan, tempat keterasingan, tempat ketakutan,

tempat ulat dan tempat yang sempit, kecuali bagi orang yang allah telah membuatnya

lapang.” Hadits Nabi telah menjelaskan kepada kita seperti itu, seperti yang telah

diriwayatkan oleh al Thabrani dari Abu Hurairah ra.

Dan juga telah diriwayatkan oleh Abu Ya’la dan al Thabrani dari Abu al Hajjaj al

yamani, bahwa Rasulullah saw bersabda, “Makam akan berkata kepada mayit ketika

mayit itu ditaruh didalamnya, “Celakah kamu, hei manusia! Apa yang telah menipumu

dariku? Apakah kamu tidak tahu kalau aku adalah rumahnya fitnah dan tempatnya

kegelapan. Apa yang telah menipumu ketika kamu melewati aku dengan sombong.”

Jika mayit itu adalah orang yang beramal sholeh, maka akan ada yang menjawab

perkataan makam itu, “Lalu bagaimana menurutmu jika dia adalah orang yang

beramar ma’ruf dan bernahi munkar?” Makam akan menjawabnya, “Jika dia seperti

itu, maka aku akan menjadi hijau untuknya, jasadnya akan kembali dalam keadaan

bersinar dan ruhnya akan naik menemui Tuhan semesta alam.”

Telah diceritakan, ketika Fatimah al Zahra’ binti Rasulullah meninggal, maka yang

membawa jenazahnya kemakama adalah empat orang yaitu suaminya, yaitu Ali,

kedua anaknya, yaitu Hasan dan Husein, dan Abu Dzarr al Ghifari. Ketika mereka

menaruhnya dipinggir makam, Abu Dzarr berdiri dan berkata, “Hei kubur! Apakah

kamu tahu siapa yang akan memasuki kamu? Dia adalah Fatimah al Zahra’ putri

Rasulullah saw, istri Ali yang diridloi dan ibu hasan dan Husein.” Kemudian mereka

para sahabat mendengar suara dari dalam kubur, “Aku bukanlah tempat nasab dan

keturunan. Sesungguhnya aku adalah tempatnya amal yang sholeh, sehingga tidak

akan bisa selamat dariku kecuali orang yang banyak kebaikannya, hatinya selamat

dan amalnya murni karena Allah.” (Seperti yang telah dijelaskan dalam Misykah al
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Anwar). Hakam eLChudrie

28.11 0400. Tetapnya Karamah Bagi Selain Nabi

Ahli ilmu telah meriwayatkan tentang karamah itu bagi sebagian orang salaf yang

sholeh yang mereka dapatkan setelah mereka meninggal. Orang-orang yang bisa

dipercaya telah menuqil karamah-karamah itu dari orang-orang yang bisa dipercaya

lainnya yang melihatnya dengan mata kepala mereka sendiri, dan disini aku akan

menuqil sebagian dari karamah itu dari Syeikh Muhammad bin Abdul Wahab, dia

berkata dalam kitab Ahkam Tamanni Al Maut (Hukum mengharap kematian) yang

terkandung didalam kumpulan karangan dia

* Shalat didalam Kubur

Dari Ahmad dari ‘Affan dari Hammad dari Tsabit, dia berkata, "Ya Allah, jika Engkau

memberikan kepada seseorang bisa shalat didalam kuburnya maka berikanlah aku

karunia untuk Shalat didalam kuburku."

Dari Abu Naim dari Jubair, dia berkata, "Aku -demi Allah dzat yang tiada Tuhan selain

Dia- telah memasukkan Tsabit Al Bunnani kedalam liang kuburnya dan bersamaku

adalah Hamid al Thawil. Ketika aku memeratakan batu bata yang belum dibakar (gelu:

jawa) salah satu dari batu bata itu terjatuh dan ternyata aku melihat dia sedang shalat

didalam kuburnya."

* Membaca Al Qur'an

Dari Abu Na'im dan Ibnu Jarir dari Ibrahim bin al Mahlabi, dia berkata, "Telah berCerita

kepadaku orang-orang yang telah melewati makam diwaktu Sahur. Mereka berkata,

“Ketika kami sedang melewati makam Tsabital Bunnani, kami mendengar bacaan Al

Qur'an dari dalam kuburnya."

Dari al Tirmidzi dan dia menghasankannya dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Sebagian

sahabat Nabi saw telah membangun tendanya diatas makam dan dia tidak

menyangka kalau itu adalah sebuah makam. Dan ternyata didalamnya terdapat

seseorang yang sedang membaca surat al Mulk hingga selesai. Kemudian dia

mendatangi Nabi saw dan menceritakan kejadian itu kepada beliau lalu beliau

bersabda, (“Surat al Mulk adalah yang mencegah dan yang menyelamatkan. Surat itu

menyelamatkan dia dari siksa kubur").

Dari al Nasa'i dan al Hakim dari Aisyah, dia berkata, "Rasulullah saw telah bersabda,

& 8,- jelas 3 -list: : es. --s-ji --> - as - - 2 : -:
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(“Aku tertidur kemudian aku melihat diriku berada disurga, –Lafal Al Nasa’i: aku masuk

surga- lalu aku mendengar suara orang yang sedang membaca. Aku bertanya, “Siapa

dia?” Para penghuni surga menjawab, “Dia adalah Haritsah bin Al Nu’man.”) Lalu

Rasulullah saw bersabda, (“Akan seperti itulah orang yang berbakti kepada orang

tuanya.”), Kalimat itu beliau ucapkan sebanyak tiga kali. Dan Haritsah bin Al Nu’man

adalah orang yang paling berbakti kepada ibunya.”

Dari Ibnu Abu al Dunia dari al hasan, dia berkata, “Telah sampai kepadaku bahwa

seorang mukmin ketika meninggal dan dia belum hapal al Qur’an, maka malaikat

penjaganya akan disuruh untuk mengajarkan kepada dia al Qur’an didalam kuburnya

hinnga Allah membangkitkan dia dihari kiamat beserta keluarganya.” Dan dari Ibnu

Abu al Dunia dari Yazid al Raqasyi semisal cerita itu dan al Salafi telah meriwayatkan

cerita yang semakna dengan cerita itu dari marasil-nya Athiyyah al ‘Aufa.

* Saling Berkunjungnya Para Penghuni Kubur

Dari Ibnu Abu Syaibah dari Ibnu Sirin, dia berkata, “Dia sangat meyukai kain kafan

yang bagus.” Dia berkata, “Mereka –para penghuni kubur-saling berkunjung dengan

memakai kafan mereka.” Arti cerita itu, seperti dijelaskan dalam Musnad Ibnu Abu

Usamah dari Jabir secara marfu’, adalah mereka saling membanggakan kain

kafannya dan saling berkunjung didalam kuburnya.

Dari al Tirmidzi, Ibnu Maajah dan Muhammad bin Yahya al Hamdani dalam shahihnya

dari Abu Qatadah secara marfu’, (Ketika salah satu dari kalian menjadi wali dari

saudaranya maka perbaguslah kain kafannya, karena mereka -para penghuni kubur

akan saling berkunjung didalam kuburnya.)

* Kiriman Dari Dunia Ke alam Barzah Bersama Mayit

Ibnu Abu al Dunia telah mengeluarkan dengan sanad yang tidak ada cacat didalamnya

dari Rasyid bin Sa’ad, Sesungguhnya seseorang telah meninggal istrinya lalu didalam

mimpinya dia melihat banyak wanita, namun dia tidak melihat istrinya bersama

mereka. Dia bertanya kepada mereka tentang keadaan istrinya dan mereka

menjawab, “Kalian telah sangat pendek dalam mengkafani dia, makanya dia malu

untuk keluar bersama kami.” Lalu orang itu mendatangi Nabi saw dan menceritakan

kejadian itu kepada beliau. Beliau bersabda, (“Lihatlah apakah ada orang bisa

dipercaya untuk bisa menyampaikannya?”) Dia lalu mendatangi seorang lelaki dari

Anshor yang sedang sakaratul maut. Dia lalu bercerita kepada orang itu tentang

kejadian yang telah menimpa kepadanya. Lelaki Anshor itu lalu berkata, “Jika ada

seseorang yang bisa menyampaikan kepada orang yang sudah mati, maka pasti aku

akan menyampaikannya.” Orang Anshor itu kemudian meninggal. Kemudian orang itu

datang dengan membawa dua kain kafan baru yang diberi minyak za’faran lalu dia

menaruh kain itu dikafan orang Anshor yang baru meninggal itu. Ketika malam tiba,

dia melihat para wanita dan ada bersama mereka istrinya dengan memakai dua baju
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kuning.”

Ibnu Al Juzy telah meriwayatkan cerita dari Muhammad bin Yusuf al Faryabi tentang

perempuan yang melihat ibunya didalam mimpi yang mengadukan kafannya kepada

dia. Perempuan itu lalu mengadukannya kepada Muhammad dan bertanya

kepadanya. Dalam cerita itu ibunya bertanya kepada dia, “Belikan kain kafan untukku

dan kirimkan kain itu bersama Fulanah.” Al Faryabi berkata, “Lalu aku ingat pada

hadits, (“Sesungguhnya mereka saling berkunjung dengan memakai kafan mereka.”)

Kemudian aku berkata, “Belikan untuknya kain kafan kemudian titipkan kepada

perempuan itu.” Kemudian seorang wanita dihari yang sang ibu sebut itu meninggal,

lalu perempuan itu menaruh kafan itu bersamanya.

* Cahaya Diatas Kubur

Dari Ibnu Abu al Dunia dari Abu Ghalib -teman Abu Umamah- Sesungguhnya seorang

pemuda di Syam sedang sakaratul maut. Dia berkata kepada pamannya, “Beritahu

aku kalau Allah menyerahkan aku kepada ibuku, maka apa yang akan dia perbuat?”

Dia menjawab, “Ketika itu benar terjadi, demi Allah, dia akan memasukkan kamu

kedalam surga.” Pemuda itu berkata, “Demi Allah, Sesungguhnya Allah adalah dzat

yang lebih sayang kepadaku dibandingkan ibuku.” Pemuda itu kemudian meninggal.

Aku dan pamannya yang memasukkan dia kedalam liang kuburnya lalu aku berkata,

“Berikan batu bata mentah kepadaku.” Kami pun menatanya kemudian sebuah batu

bata jatuh dan pamannya melompat kebelakang dan aku berkata kepadanya, “Ada

apa denganmu?” Dia menjawab, “Kubur dia dipenuhi dengan cahaya dan Allah telah

melonggarkan kuburnya sepanjang mata memandang.”

Dari Abu Daud dan lainnya dari Aisyah, dia berkata, “Ketika al Najasyi meninggal,

kami sedang berbincang: “Tidak henti-hentinya cahaya berada diatas kuburnya.”

Dalam Tarikh Ibnu ‘Asakir dari Abdurrahman bin Ammarah, dia berkata, “Telah datang

jenazahnya al Ahnaf bin Qays dan aku termasuk orang yang turun kedalam kuburnya.

Ketika aku memeratakannya aku melihat kuburnya telah menjadi longgar sepanjang

mata memandang. Kemudian aku menceritakan kejadian itu kepada teman-temanku

dan mereka tidak pernah melihat apa yang telah aku lihat.”

Dari Ibrahim al Ahnafi, dia berkata, “Ketika Mahan al Hanafi disalib dipintunya, maka

kami melihat cahaya berada disisinya dimalam hari.”

0417. Dan Mu'adz R.A. Pun Menangis

Ibnu Mubarak menceritakan bahwa Khalid bin Makdam berkata kepada Mu’adz

radliyallahu ‘anhum ajma’in, “Mohon, engkau kisahkan sebuah hadits Rasulullah yang

engkau hafal dan yang engkau anggap paling berkesan!” Kata Mu’adz, “Baik, aku akan

mengisahkan.” Belum lagi memulai kisahnya, Mu’adz tampak menangis. Katanya
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kemudian, “Hhmmm... rindu sekali rasanya aku kepada Rasulullah. Ingin sekali aku

dapat bertemu beliau.” Dia lalu melanjutkan perkataannya, “Ketika aku menghadap

Rasulullah shollallaahu ‘alayhi wa sallama, beliau sedang menunggang unta, dan

beliau memintaku agar naik di belakang beliau. Kemudian berangkatlah kami dengan

menunggang unta itu. Di tengah perjalanan, sekonyong-konyong beliau menengadah

ke langit dan bersabda:

“Puji syukur ke hadirat Allah yang telah menentukan qadla’ atas makhluk menurut

kehendak-Nya, hai Mu’adz.”

Jawabku, “Benar, ya Sayyidil Mursalin.”

Sabda beliau shollallaahu ‘alayhi wa sallama kemudian, “Aku ingin mengisahkan

sebuah riwayat kepadamu. Apabila kamu menghafalnya, akan sangat berguna

bagimu. Tetapi jika kamu memandangnya remeh, maka kelak kamu tidak akan

memiliki hujjah di hadapan Allah.

Hai, Mu’adz! Sebelum menciptakan langit dan bumi, Allah telah menciptakan tujuh

malaikat. Pada setiap langit terdapat satu malaikat pengawal pintu menurut derajat

pintu dan keagungannya. Kemudian, naiklah malaikat Hafadhah (malaikat yang

bertugas mengawasi amal hamba) membawa amalan si hamba dengan kemilau

cahaya bagaikan matahari. Sesampainya pada langit bumi, malaikat Hafadhah

memuji-muji amalan itu. Tetapi setibanya pada pintu langit pertama, malaikat

pengawal berkata kepada malaikat Hafadhah, ‘Tamparkan amal ini ke muka

pemiliknya! Aku adalah pengawas orang-orang yang suka mengumpat. Aku

diperintahkan oleh Tuhanku agar menolak amalan-amalan orang yang suka

mengumpat, dan supaya aku tidak membiarkannya melewatiku.’

Keesokan harinya, kembali malaikat Hafadhah naik ke langit membawa amal shaleh

yang berkilau yang dipandangnya sangat banyak dan terpuji. Sesampainya ke langit

kedua (ia lolos dari malaikat penjaga pintu langit pertama, sebab pemiliknya bukan

seorang pengumpat), malaikat pengawal berkata, ‘Berhenti, dan lemparkanlah amalan

ini ke muka pemiliknya! Sebab, dia beramal dengan mengharapkan dunia, aku

diperintahkan oleh Tuhanku agar tidak membiarkannya melewatiku.’ Maka, para

malaikat melaknat orang itu. Hari berikutnya, kembali malaikat Hafadhah naik ke langit

membawa amalan seorang hamba yang sangat memuaskan, penuh sedekah, puasa

dan berbagai kebajikan, yang oleh malaikat Hafadhah dianggapnya sangat mulia dan

terpuji. Sesampai di langit ketiga (ia lolos dari malaikat penjaga pintu langit pertama

dan kedua, sebab pemiliknya bukan seorang pengumpat/pengharap dunia), malaikat

pengawal berkata, ‘Berhenti! Tamparkan amal itu ke muka pemiliknya. Aku malaikat

penjaga sifat sombong. Aku diperintahkan oleh Tuhanku agar aku tidak

membiarkannya melewatiku. Sesungguhnya dia telah bersikap sombong kepada

manusia dalam majelis-majelis mereka.’ Hari berikutnya, kembali malaikat Hafadhah

naik ke langit membawa amal hamba lainnya yang terang berkilauan bagaikan bintang

dan mengeluarkan suara gemuruh, penuh tasbih, puasa, salat, haji dan umrah.
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Sesampainya di langit keempat (ia lolos dari malaikat pengawal pintu pertama, kedua

dan ketiga, sebab pemiliknya bukan seorang pengumpat/pengharap dunia/sombong),

malaikat pengawal berkata, ‘Berhenti! Tamparkan amal itu ke muka pemiliknya. Aku

adalah malaikat penjaga ujub. Aku diperintahkan oleh Tuhanku agar tidak

membiarkannya melewatiku. Sesungguhnya dia beramal dengan disertai ujub.

Hari berikutnya, kembali malaikat Hafadhah naik ke langit membawa amalan hamba

lainnya, yang sangat baik dan mulia, penuh jihad, haji, umrah, sehingga bercahaya

seperti kilauan matahari. Sesampainya di langit kelima (ia lolos dari malaikat

pengawal pintu pertama, kedua, ketiga dan keempat, sebab pemiliknya bukan orang

pengumpat/pengharap dunia/sombong/ujub), malaikat pengawal berkata, ‘Aku

malaikat penjaga hasud. Walaupun amalannya amat bagus, namun dia suka hasud

kepada orang lain yang memperoleh kenikmatan dari Allah Subhaanahu wa Ta’ala.

Dengan demikian, berarti dia membenci Dzat yang meridhai. Sesungguhnya aku

diperintahkan oleh Tuhanku agar tidak membiarkannya melewatiku.’

Hari berikutnya, kembali malaikat Hafadhah naik ke langit membawa amalan hamba

lainnya, yang berupa wudlu’ yang sempurna, shalat yang banyak, puasa, haji dan

umrah. Sesampainya di langit keenam (ia lolos dari malaikat pengawal pintu langit

pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, sebab pemiliknya bukan seorang

pengumpat/pengharap dunia/sombong/ujub/hasud), malaikat pengawal berkata, ‘Aku

malaikat penjaga rahmat belas-kasih. Berhenti! Tamparkan amal ini ke muka

pemiliknya. Selama hidupnya, orang ini tidak pernah mengasihi orang lain, bahkan

dia merasa senang jika melihat yang lainnya ditimpa musibah. Aku diperintahkan oleh

Tuhanku agar tidak membiarkannya melewatiku.’

Hari berikutnya, kembali malaikat Hafadhah naik ke langit tujuh, membawa amalan

yang lebih baik dari yang lalu, berupa sedekah, puasa, shalat, jihad dan wara’.

Suaranya menggelegar bagai petir menyambar-nyambar dan bercahaya bagai kilat.

Sesampainya di langit tujuh, malaikat pengawal berkata, ‘Aku malaikat penjaga sum’at

(tidak ingin terkenal). Sesungguhnya pemilik amal ini menginginkan kemasyhuran

dalam setiap perkumpulan; menginginkan derajat tinggi di waktu berkumpul dengan

kawan-kawan sebaya; ingin mendapatkan pengaruh dari para pemimpin. Aku

diperintahkan oleh Tuhanku agar tidak membiarkannya melewatiku. Sebab, ibadah

yang bukan karena Allah adalah riya’, dan Dia tidak menerima amal ibadah orang

orang ahli riya’.’ Kemudian malaikat Hafadhah kembali naik ke langit membawa amal

dan ibadah seorang hamba berupa ibadah shalat, puasa, haji, umrah, akhlak mulia,

pendiam, suka berdzikir kepada Allah, dengan diiringi para malaikat dari tujuh lapis

langit, hingga terbukalah seluruh hijab menuju kepada Allah Subhaanahu wa Ta’ala.

Dan para malaikat itu mengantarkan serta mempersaksikan padaNya akan amal

sholih (yang dilakukan dengan) ikhlas karena Allah Ta’ala.

Allah Subhaanahu wa Ta’ala kemudian berfirman, “Hai, Hafadhah! Malaikat Pencatat

Amal HambaKu! Aku-lah yang Maha Mengetahui akan segala isi hatinya.

Sesungguhnya dia beramal bukan untukku, tetapi diperuntukkan bagi selain Aku,
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bukan diniatkan dan diikhlaskan untuk-Ku. Aku adalah lebih Mengetahui daripada

kalian. Aku laknat mereka yang telah menipu orang lain dan menipu kalian (para

malaikat Hafadhah). Tetapi Aku tidaklah akan pernah tertipu olehnya. Aku-lah Yang

Maha Mengetahui akan hal-hal yang ghaib; Aku Maha Mengetahui akan segala isi

hatinya; yang samar tidaklah samar bagiKu; setiap yang tersembunyi tidaklah

tersembunyi bagiKu; Pengetahuan-Ku atas yang telah terjadi sama dengan

Pengetahuan-Ku atas sesuatu yang belum terjadi; Pengetahuan-Ku atas segala

sesuatu yang telah lewat sama dengan Pengetahuan-Ku atas yang akan datang;

Pengetahuan-Ku atas orang-orang terdahulu sama dengan Pengetahuan-Ku atas

orang-orang kemudian. Aku lebih Mengetahui atas segala sesuatu yang samar dan

terahasiakan. Bagaimana bisa hambaKu menipu dengan amalannya. Mereka dapat

saja menipu sesama makhluk, tetapi Aku Maha Mengetahui akan hal-hal yang ghaib.

Aku laknat dia!!’ Tujuh malaikat di antara tiga ribu malaikat berkata, ‘Ya, Tuhan!

Dengan demikian, tetaplah laknatMu dan laknat kamu atasnya!’ Kemudian, semua

yang berada di langit sama mengucapkan, ‘Tetaplah laknat Allah kepadanya dan

laknat semua yang melaknat!!”

Demi mendengar semua itu, Mu’adz lantas menangis tersedu-sedu, kemudian

berkata, “Ya, Rasulallah! Bagaimana kita dapat selamat dari semua yang engkau

sebutkan tadi?”

Jawab beliau shollallaahu ‘alayhi wa sallama, “Hai, Mu’adz! Ikutilah Nabimu dalam

perkara agama!”

Aku (Mu’adz) berkata, “Engkau adalah Rasulullah, sedangkan aku hanyalah Mu’adz

bin Jabal. Bagaimana aku dapat selamat dari bahaya itu?”

Beliau shollallaahu ‘alayhi wa sallama bersabda, “Kamu benar, hai Mu’adz.

Apabila dalam amal perbuatanmu terdapat kekurangan, maka tahanlah

lidahmu jangan sampai menjelek-jelekkan orang, terutama saudara

saudaramu sesama penganut ajaran Al-Qur’an. Janganlah kamu jelek

jelekkan mereka, sebab pada dirimu pun terdapat cela.

· Janganlah kamu sok suci dengan memandang hina saudara

saudaramu.

· Janganlah kamu perlihatkan amal perbuatanmu dengan tujuan agar

diketahui oleh banyak orang.

· Janganlah kamu terlalu jauh memasuki urusan dunia sehingga

membuat dirimu lupa akan perkara akhirat.

· Janganlah kamu mendoakan seseorang dengan ucapan yang berbeda

dengan apa yang ada di hatimu.

· Janganlah kamu memandang agung akan dirimu terhadap manusia,

maka akan putuslah bagimu segala kebaikan dunia dan akhirat.

· Janganlah kamu berlaku nista dalam majelismu sehingga orang-orang

pergi menjauh karena keburukan perangaimu.
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• Janganlah kamu suka mengungkit-ungkit kebajikan kepada manusia.

• Janganlah kamu merobek-robek perihal pribadi orang lain, niscaya

dirimu kelak akan dirobek-robek pula oleh anjing-anjing Jahannam.

Sebagaimana firman Allah Subhaanahu wa Ta'ala.., ... dan (malaikat

malaikat) yang mencabut (nyawa) dengan lemah lembut." (QS. An

Nazi’at ; 2).

Yakni, ia akan mengupas daging dari tulangmu."

Aku (Mu'adz bin Jabal r.a.) bertanya, "Ya, Rasulallah! Lalu, Siapakah orang

yang sanggup menanggung penderitaan ini?"

Jawab beliau, "Hai, Mu'adzl Sesungguhnya apa yang aku sebutkan kepadamu

tadi sangatlah mudah bagi orang yang diberi kemudahan oleh Allah

Subhaanahu Wa Ta'ala. Yaitu, cukuplah kamu dengan jalan mencintai untuk

orang lain apa-apa yang kamu Cintai untuk dirimu sendiri, dan membenci untuk

mereka apa yang kamu benci untuk dirimu sendiri. Dengan demikian, maka

kamu dapat selamat."

Khalid bin Makdan rahimahullah meriwayatkan, “Mu'adz senantiasa membaca

hadits di atas seperti dia selalu membaca kitab Al-Qur'an, dan mempelajari

hadits tersebut sebagaimana mempelajari Al-Qur'an di dalam majelis". [Hakam

elChudrie].

28.13 0485. SYAIR |MAM SYAFI'I
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u: : - Bl-si : xxx ru - G - 9°
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[Azam Fikulli Waktinwahin |

28.14 0489. MUSYAWARAH PARA BURUNG

Dikisahkan, segala burung di dunia, yang dikenal atau tidak dikenal, datang

berkumpul. Mereka sama-sama memiliki satu pertanyaan, siapakah raja mereka? Di

antara mereka ada yang berkata, "Rasanya tak mungkin negeri dunia ini tidak memiliki

raja. Maka rasanya mustahil bila kerajaan burung-burung tanpa penguasal Jadi, kita

semua memiliki Raja, ya, Raja."

Semua burung tertegun, seperti ada keraguan yang mengawang-awang.

“Keadaan semacam ini tak bisa dibiarkan terus menerus. Hidup kita ini akan percuma

bila sepanjang hayat kita, kita tidak pernah mengetahui, dan mengenal siapa Raja kita

Sesungguhnya."

Masing-masing dari mereka masih berfikir dan terdiam. Lalu kembali ada yang

berteriak, "Lalu apa yang harus kita lakukan?"

musyawarah burung 1"Tentu saja kita harus berusaha bersama-sama mencari

seorang raja untuk kita semua karena tidak ada negeri yang memiliki tatanan yang

baik, tanpa seorang raja. Mereka pun mulai berkumpul dan bersidang untuk

memecahkan persoalan. Burung Hudhud dengan semangat dan penuh rasa percaya

diri, tampil ke depan dan menempatkan diri di tengah majelis burung-burung itu. Di

dadanya tampak perhiasan yang melambangkan bahwa dia telah memiliki pancaran

ruhaniah yang tinggi. Dan jambul di kepalanya tegak berdiri mahkota yang

melambangkan keagungan dan kebenaran, dan dia juga memiliki pengetahuan luas

tentang baik dan buruk.

Burung-burung sekalian, kata Hudhud, kita mempunyai raja sejati, ia tinggal jauh di

balik gunung-gunung Qaf. Ribuan daratan dan lautan terbentang sepanjang perjalanan

menuju tempatnya. Namanya Simurgh. Aku kenal raja itu dengan baik, tapi aku tak

bisa terbang sendiri menemuinya. Bebaskan dirimu dari rasa malu, sombong, dan

ingkar. Dia pasti akan melimpahkan cahaya bagi mereka yang sanggup melepaskan

belenggu diri. Mereka yang demikian akan bebas dari baik dan buruk, karena berada

di jalan kekasih-Nya. Sesungguhnya Dia dekat dengan kita, tapi kita jauh dari-Nya.

musyawarah burung 3Dikisahkan, pada suatu malam sang Maharaja Simurgh terbang

di kegelapan malam. Tiba-tiba jatuhlah sehelai bulunya yang membuat geger seluruh
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penduduk bumi. Begitu mempesonanya bulu Simurg hingga membuat tercengang dan

terheran-heran. Semua penduduk gegap gempita ingin menyaksikan keindahan dan

keelokannya. Dan dikatakan kepada mereka, “Andaikata sehelai bulu tersebut tidak

jatuh, niscaya tidak akan ada makhluk yang bernama burung di muka bumi ini.”

Kemudian burung Hudhud melanjutkan pembicaraannya, bahwa untuk menggapai

istana Simurg mereka harus bersatu, saling bekerja sama dan tidak boleh saling

mendahului. Setelah mendengar cerita yang disampaikan oleh burung Hudhud, semua

burung-burung bersemangat ingin sekali secepatnya pergi menghadap sang Maharaja

Simurg. Namun, burung Hudhud menambahkan, bahwa perjalanan menuju istana

Simurg tidak semudah yang dibayangkan, melainkan harus melewati ribuan rintangan

dan guncangan dahsyat. Perjalanan juga sarat dengan penderitaan, kepedihan dan

kesengsaraan.

“Apakah kalian sudah siap ?” kata burung Hudhud, menguji keseriusan mereka.

Setelah mereka mendengarkan penjelasan bagaimana suka dukanya, pahit getirnya

perjalanan menuju istana Simurg, ternyata semangat sebagian burung menjadi pudar

dan turun.

musyawarah burung 2Namun, di antara burung-burung, ada seekor burung Kenari

yang memberanikan diri menyampaikan pendapatnya, “Aku adalah Imamul Asyiqin,

imamnya orang-orang yang asyik dan rindu. Aku sangat keberatan untuk ikut

berangkat, bagaimana nanti orang-orang rindu dengan kemerduan kicauanku bila aku

harus meninggalkan mereka. Bagaimana mungkin aku dapat berpisah dari kembang

kembang mekarku ?” demikian alasan burung Kenari.

Selanjutnya, burung Merak berkata, “Dulu aku hidup di syurga bersama Adam, lantas

aku diusir dari syurga, rasanya aku ingin kembali ke tempat tinggalku lagi. Karena itu,

aku tidak mau ikut dalam rombongan.”

Kemudian disusul oleh Itik, “Aku sudah biasa hidup dalam kesucian, dan aku juga

terbiasa berenang di tempat yang kering kerontang. Aku tidak mungkin hidup tanpa

air,” kilah Itik.

Begitu juga burung Garuda, “Saya sudah biasa hidup senang di gunung, bagaimana

mungkin aku sanggup meninggalkan tempatku yang menyenangkan”, alasan Garuda.

Kemudian disusul burung Gelatik, “Aku hanya seekor burung kecil, dan lemah, takkan

mungkin sanggup ikut mengembara sejauh itu,” kata burung Gelatik.

Lantas burung Elang ikut menyahut, “Semua orang sudah tahu kedudukanku yang

tinggi ini, maka tidak mungkin aku meninggalkan tempat dan kedudukan yang mulia

ini,” kata burung Elang.

Burung Hudhud sebagai pemimpin sangat bijak dan sabar mendengar semua keluhan
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dan alasan burung-burung yang enggan berangkat. Namun demikian, burung Hudhud

tetap bersemangat memberikan dorongan dan motivasi kepada mereka. “Kenapa

kalian harus berberlindung di balik dalil-dalil nafsumu, sehingga semangatmu yang

sudah membara menjadi padam? Padahal kalian tahu bahwa perjalanan menuju

istana Simurgh adalah perjalanan suci, kenapa harus takut dan bimbang dengan

prasangka yang ada pada dirimu?” ucap Hudhud.

Kemudian ada seekor burung menyela, “Dengan cara apa kita bisa sampai ke tempat

Maharaja Simurgh yang jauh dan sulit itu? “Dengan bekal himmah (semangat) yang

tinggi, kemauan yang kuat, dan tabah menghadapi segala cobaan dan rintangan. Bagi

orang yang rindu, seperti apapun cobaan akan dihadapi, dan seberapa pun rintangan

akan dilewati. Perlu diketahui bahwa Maharaja Simurg sudah jelas dan dekat, laksana

matahari dengan cahayanya,” jawab Hudhud meyakinkan. Sabarlah, bertawakkallah,

karena bila kalian telah sanggup menempuh perjalanan itu, kalian akan tetap berada

dalam jalan yang benar,·demikian lanjut Hudhud.

Setelah itu, bangkitlah semangat burung-burung seolah-olah baru saja mendapatkan

kekuatan baru untuk terus melangkah menuju istana Simurg. Akhirnya, burung-burung

yang berjumlah ribuan sepakat untuk berangkat bersama-sama tanpa satupun yang

tertinggal.

Perjalanan panjang telah dimulai, perbekalan telah disiapkan. Burung Hudhud yang

didaulat menjadi pemimpin mereka telah mengatur persiapan, dengan membagi

rombongan menjadi beberapa kelompok. Setelah perjalanan cukup lama menembus

lorong-lorong waktu, kegelisahan mulai datang menimpa mereka. “Mengapa

perjalanan sudah lama dan jauh, kok tidak sampai-sampai?” guman mereka di dalam

hati. Mulailah mereka dihinggapi rasa malas karena menganggap perjalanan terlalu

lama, mereka bosan karena tidak lekas sampai. Perasaan mereka diliputi keraguan

dan kebimbangan. Kemudian sebagian burung ada yang memutuskan untuk tidak

melanjutkan perjalanan.

Namun burung-burung lain yang masih memiliki stamina kuat dan himmah yang tinggi

tidak menghiraukan penderitaan yang mereka alami, dan melanjutkan perjalanan yang

maha panjang itu.

Tiba-tiba rintangan datang kembali, terpaan angin yang sangat kencang menerpa

mereka sehingga membuat bulu-bulu indah yang dibanggakan berguguran.

Kegagahan burung-burung perkasa pun mulai pudar. Kedudukan dan pangkat yang

tinggi sudah tidak terpikirkan. Berbagai macam penyakit mulai menyerang mereka,

kian lengkaplah penderitaan yang dirasakan oleh para burung tersebut. Badan mereka

kurus kering, penyakit datang silih berganti membuat mereka makin tidak berdaya.

Semua atribut duniawi yang dulu disandang dan dibanggakan, sekarang tanggal tanpa

sisa, yang ada hanyalah totalitas kepasrahan dalam ketidak berdayaan. Mereka
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hanyut dalam samuderairadatullah dan tenggelam dalam gelombang fana’.

Pada akhirnya Cuma sedikit dari mereka yang benar-benar sampai ke tempat yang

teramat mulia dimana Simurg membangun mahligainya. Dari ribuan burung yang

pergi, tinggal 30 ekor yang masih bertahan dan akhirnya sampai di gerbang istana

Simurgh. Namun kondisi mereka sangat memprihatinkan, tampak gurat-gurat

kelelahan di wajah mereka. Bahkan bulu-bulu yang menempel di tubuh mereka rontok

tak bersisa. Di sini terlihat, meski mereka berasal dari latar belakang berbeda, namun

pada proses puncak pencapaian spiritual adalah sama, yaitu dalam kondisi telanjang

bulat dan lepas dari pakaian basyariyah.

Kemudian di depan gerbang istana mereka beristirahat sejenak sambil mengatur

nafas. Tiba-tiba datang penjaga istana menghampiri mereka, “Apa tujuan kalian susah

payah datang ke istana Simurgh?” kata penjaga istana. Serentak mereka menjawab,

“Saya datang untuk menghadap Maharaja Simurg, berilah kami kesempatan untuk

bertemu dengannya.”

Tanpa diduga, terdengar suara sayup-sayup menyapa mereka dari dalam istana,

“Salaamun qaulam min rabbir rahiim” sembari mempersilahkan mereka masuk ke

dalam. Lalu mereka masuk secara bersama-sama. Kemudian terbukalah kelambu

hijab satu demi satu yang berjumlah ribuan. Mata mereka terbelalak memandang

keindahan yang amat mempesona, keindahan yang tidak pernah dibayangkan

sebelumnya, keindahan yang tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata.

Tatkala seluruh hijab tersingkap, ternyata yang dijumpai adalah wujud dirinya. Burung

burung pun saling bertanya dan terkagum-kagum, “Lho kok aku sudah ada disini?”

begitu guman mereka dalam hati. Seolah-olah mereka berada di depan cermin

sehingga yang ada adalah wujud dirinya. Maka datanglah suara lembut menjawabnya,

“Mahligai Simurgh ibarat cermin, maka siapapun yang sampai pada mahligai ini, tidak

akan melihat wujud selain wujud diri sendiri. Perjumpaan ini di luar angan dan pikirmu,

dan juga tidak dapat dilukiskan dengan kata-kata, namun hanya dapat dirasakan

dengan rasa. Karena itu, engkau harus keluar dari dalam dirimu sehingga engkau

menjadi sosok pribadi Insan Kamil.”

Akhirnya, mereka memahami hakikat dirinya, setelah melewati tahapan fana’ billah

hingga mencapai puncak baqa’ billah. Maka hilanglah sifat-sifat kehambaan dan kekal

dalam ketuhanan. [Hakam eLChudrie].
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29.1

USHUL FIQIH

Bab ini berisi dokumen tanya jawab dan diskusi tentang hal-hal yang berkaitan dengan

ushul fiqh.

0074. Macam-Macam Qaul dalam Madzhab

1. Qaul Qadim

Yaitu perkataan lama Imam Syafi’I yang berdasarkan kajiannya dari sumber Alqur’an,

Hadits Nabi, atau nash-nash yang lain, yang pernah dikeluarkan sewaktu beliau

menetap di Baghdad pada zaman pemerintahan Khalifah Harun Ar-Rasyid

2. Qaul Jadid

Yaitu perkataan baru Imam Syafi’I yang dikeluarkan di Mesir setelah dikaji semula

semua qaul-qaul beliau yang lama sewaktu di Baghdad (qaul qodim). Dalam

penetapan Ashhab Syafi’I, ulama Syafi’iyyah, bahwa qaul jadid (perkataan yang baru)

itulah yang lebih kuat untuk diikuti dalam fatwa hukum-hukum agama.

3. Qaul Shahih

Yaitu perkataaan yang benar/kuat (lawannya adalah qaul dhaif) yang diputuskan oleh

para Ashhab Syafi’I setelah membandingkan antara beberapa wajah yang ada.

4. Qaul Ashah

Yaitu perkataan yang “lebih dibenarkan/dikuatkan” dari kata-kata yang ada (lawannya

adalah qaul qawi), apabila bertemu semua kata-kata ini, maka yang dipegang ialah

qaul yang ashah.

5. Qaul Azhhar

Yaitu perkataan yang diunggulkan dari segi pertimbangan para Ashhab Syafi’I

(lawannya juga waul dhaif)

6. Qaul Rajih

Yaitu kata yang diberatkan dari beberapa perkataan Imam Syafi’i menurut pandangan

para Ashhab. Apabila bertemu beberapa qaul yang diberatkan para ulama, mereka

sering men-tarjihkan satu diantaranya yang dinamakan qaul arjah, yiatu kata yang

diberatkan, yang kemudian dianggap sebadai qaul mu’tamad, yakni qaul yang

dipegang.

7. Qaul Dhaif

Yaitu perkataan lemah yang tidak boleh dijadikan hujjah / difatwakan.
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8. Qaul Syaz

Yaitu perkataan yang luar biasa atau langka, yang tidak boleh digunakan sebagai

Sandaran hukum.

9. Qaul Masyhur

Yaitu perkataan yang tersebar di antara beberapa qaul. I Masaji Antoro ].

0146. Memutus Niat Saat Menjalani Ibadah

Oleh Masaji Antoro

ss J- -, - Jw 4u su-l 9-Asa s: : e, u , sal :u-l & J-a:

à,4 - 3u e-S- 95 - 9ual -!>u-l A- Ls &u=Xu Ja: - AA - 59-a, sa:

usui 59-an sa s: : - - --& -S a v Ja: asui & salsa s:

9 -es-as- 59-an S -S >la ->&eS as-ah sa: s: Ju-yu ke- 4% ->>> -la.

j - J s: , es a - J: s: *) -- suru a, : ->u-l ju :

& e-S- ai- 24 J. J. sas : J-U as-ali ss 4 J. Ja: , : Jadi Jše 9-al

9 ×a: , , ) : -) sa: s: w-2 - J:S & Ja: ) aux Jsi v ->> : - - 4;

S us-ei : de & : S's 59-al : -la keu-Jisa s: su->}u us. : - S & ->>

PASAL : Diantara yang dapat menafikan adanya niat adalah “Niat memutus ibadah,

dan dalam hal ini terdapat beberapa macam bahasan :

• Niat memutus iman, seketika menjadi murtad Na’uudzu billaah min dzaalik'

• Niat memutus sholat setelah rampung sholat, Ulama sepakat ibadah sholatnya tidak

batal begitu juga ibadah-ibadah yang lain kecuali dalam ibadah bersuci (wudhu, mandi

dan tayammum), terdapat pendapat ulama yang menyatakan batal karena hukumnya

masih berkaitan dengan ibadah selanjutnya.

• Niat memutus bersuci saat menjalaninya, menurut pendapat yang paling shahih

(kuat/benar) tidak membatalkan anngauta badan yang telah di basuh/diusap hanya

saja wajib memperbaharui niat pada basuhan/usapan anggauta setelahnya.

• Niat memutus sholat saat menjalaninya, Ulama sepakat batal sholatnya karena

sholat menyerupai iman.

• Niat memutus puasa dan l'tikaf saat menjalaninya, pendapat yang lebih shahih tidak

batal (beda dengan sholat) karena sholat memiliki kekhususan diantara ibadah-ibadah
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lainnya di dalamnya terdapat hubungan, persambungan dan munajat langsung antara

hamba dan Tuhannya.

• Niat makan, senggama saat menjalani puasa, tidak membatalkan puasa.

• Niat melakukan hal yang membatalkan sholat seperti makan, perbuatan banyak saat

menjalani sholat, tidak membatalkan sebelum ia benar-benar melakukannya.

• Niat puasa di malam hari kemudian ia ‘memutus’nya sebelum datangnya fajar,

niatnya rusak karena telah menjalani hal yang merusak niat berbeda dengan

melakukan semacam makan sebelum fajar, niatnya tidak menjadi rusak.

• Niat memutus haji dan umroh saat menjalaninya, Ulama sepakat ibadahnya tidak

batal.

• Niat memutus sholat jamaah saat menjalaninya, jamaahnya batal.

Bagaimana dengan sholatnya ? Terdapat dua pendapat : Bila memutus sholat

jamaahnya karena udzur (alasan), sholatnya tidak batal (ulama sepakat), bila tidak

karena udzur, sholatnya juga tidak batal (pendapat yang lebih shahih). [ Asybah wa

An-Nazhoo-ir I/91 ]. Wallaahu A’lamu Bis Showaabi….

0225. TALFIQ TIDAK DIBENARKAN

Kesepakatan Ulama : Talfiq Tidak Dibenarkan. Secara bahasa talfiq berarti melipat.

Sedangkan yang dimaksud dengan talfiq secara syar’i adalah mencampur-adukkan

pendapat seorang ulama dengan pendapat ulama lain, sehingga tidak seorang pun

dari mereka yang membenarkan perbuatan yang dilakukan tersebut. Muhammad Amin

al-Kurdi mengatakan :

بها
يقول ال

حقيقة منهما
يتولد قولين بين والدواما ابتداء واحدة

قضية في
اليلفق

بأن التلفيق عدم (الخامس)
س

; تنويرالقلوب . 397صاحبهما

“(Syarat kelima dari taqlid) adalah tidak talfiq, yaitu tidak mencampur antara dua

pendapat dalam satu qadliyah (masalah), baik sejak awal, pertengahan dan

seterusnya, yang nantinya, dari dua pendapat itu akan menimbulkan satu amaliyah

yang tak pernah dikatakan oleh orang yang berpendapat.” (Tanwirul-Qulub ; 397).

Jelasnya, talfiq adalah melakukan suatu perbuatan atas dasar hukum yang merupakan

gabungan dua madzhab atau lebih. Contohnya sebagai berikut:

a. Seseorang berwudlu menurut madzhab Syafi’i dengan mengusap sebagian (kurang

dari seperempat) kepala. Kemudian dia menyentuh kulit wanita ajnabiyyah (bukan

mahram-nya), dan langsung shalat dengan mengikuti madzhab Hanafi yang
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mengatakan bahwa menyentuh wanita ajnabiyyah tidak membatalkan wudlu.

Perbuatan ini disebut talfiq, karena menggabungkan pendapatnya Imam Syafi’i dan

Hanafi dalam masalah wudlu. Yang pada akhirnya, kedua Imam tersebut sama-sama

tidak mengakui bahwa gabungan itu merupakan pendapatnya. Sebab, Imam Syafi’i

membatalkan wudlu seseorang yang menyentuh kulit lain jenis. Sementara Imam

Hanafi tidak mengesahkan wudlu seseorang yang hanya mengusap sebagian kepala.

b. Seseorang berwudlu dengan mengusap sebagian kepala, atau tidak menggosok

anggota wudlu karena ikut madzhab imam Syafi’i. Lalu dia menyentuh anjing, karena

ikut madzhab Imam Malik yang mengatakan bahwa anjing adalah suci. Ketika dia

shalat, maka kedua imam tersebut tentu sama-sama akan membatalkannya.

Sebab, menurut Imam Malik wudlu itu harus dengan mengusap seluruh kepala dan

juga dengan menggosok anggota wudlu. Wudlu ala Imam Syafi’i, menurut Imam Malik

adalah tidak sah. Demikian juga anjing menurut Imam Syafi’i termasuk najis

mughallazhah (najis yang berat). Maka ketika menyentuh anjing lalu shalat, shalatnya

tidak sah. Sebab kedua imam itu tidak menganggap sah shalat yang dilakukan itu.

Talfiq semacam itu dilarang agama. Sebagaimana yang disebutkan dalam kitab I’anah

al-Thalibin :

الطالبين (اعانة
واحدة

صالة
في الرأس

بعض
في فعي والشا

الكلب
طهارة في

قلدمالكا كأن مسئلة
في التلفيق ويمتنع

: ج
1–

- ص ;
17

“Talfiq dalam satu masalah itu dilarang, seperti ikut pada Imam Malik dalam sucinya

anjing dan ikut Imam Syafi’i dalam bolehnya mengusap sebagian kepala untuk

mengerjakan shalat.” (I’anah al-Thalibin; juz 1, hal 17)

Sedangkan tujuan pelarangan itu adalah agar tidak terjadi tatabbu’ al-rukhash

(mencari yang mudah), tidak memanjakan umat Islam untuk mengambil yang ringan

ringan. Sehingga tidak akan timbul tala’ub (main-main) di dalam hukum agama. Atas

dasar ini maka sebenarnya talfiq yang dimunculkan bukan untuk mengekang

kebebasan umat Islam untuk memilih madzhab. Bukan pula untuk melestarikan sikap

pembelaan dan fanatisme terhadap madzhab tertentu. Sebab talfiq ini dimunculkan

dalam rangka menjaga kebebasan bermadzhab agar tidak disalahpahami oleh

sebagian orang.

Untuk menghindari adanya talfiq yang dilarang ini, maka diperlukan adanya suatu

penetapan hukum dengan memilih salah satu madzhab dari madzahib al-arba’ah yang

relevan dengan kondisi dan situasi (Indonesia). Misalnya, dalam persoalan shalat

(mulai dari syarat, rukun dan batalnya) ikut madzhab Syafi’i. Untuk persoalan sosial

kemasyarakatan mengikuti madzhab Hanafi. Sebab, diakui atau tidak bahwa kondisi

Indonesia mempunyai ciri khas tersendiri. Tuntutan kemashlahatan yang ada berbeda
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dari satu tempat dengan tempat lain. Wallohu 'alam “

(lobal Istiqlal, disunting dari Muhyiddin Abdusshomad. Fiqih Tradisionalis, Malang:

Pustaka Bayan, 2004)

0242. BERMAZDHAB

PERTANYAAN :

Wafa Noer

Wajibkah Kita ber-madzhab ?, Wassalamu'alaikum Warohmatulloh Wabarokatuh.

JAWABAN :

Uzumakih Cholyz

Ya wajib lah, sebab jaman sekarang mana mungkin kita menjadi seorang mujtahid

mutlaq sudah syaratnya berat repot lagi,yaa saya rasa mustahil aja gitu di jaman

sekarang ada seorang mujtahid baru, jadi yang paling enak ya sudah taqlid aj sama 4

madzhab tersebut.

Masaji Antoro

Pada hakikatnya orang yang tidak mau bermadzhab pada salah satu madzhab empat

(Maliki. Hanafi, Syafi'i dan Hanbali) juga bermadzhab pada yang lain atau pada hawa

nafsunya sendiri dengan merumuskan Quran Hadits sesuai kehendaknya, lebih

percayakah kita pada kemampuan agama kita atau pada para Imam madzhab. ?

Ju ga- J 4- 9 - as-S - ue. -, -eşu J-e ui Jes -- - -ui :

J res as cau - sa- 4% uku sse-J -, 3-4 su 9u; La - Ja.

&90-91 J.J.: J-3 --!

"Dan barangsiapa yang tidak mengikuti salah satu dari mereka (Imam madzhab) dan

berkata "saya beramal berdasarkan alQuran dan hadits", dan mengaku telah

memahami hukum-hukum alquran dan hadits maka orang tersebut tidak dapat

diterima, bahkan termasuk orang yang bersalah, sesat dan menyesatkan terutama

pada masa sekarang ini dimana kefasikan merajalela dan banyak tersebar dakwah

dakwah yang salah, karena ia ingin mengungguli para pemimpin agama padahal ia di

bawah mereka dalam ilmu, amal, keadilan dan analisa". [Tanwiir alQuluub 74-75].

Jes --l° :4 : - - - - - - - - -- - -ah -S -S & J:

-A-alu J-al 3:S: jz- J: Ju sua: 3i sué) J' •-a,: .l: 33-'): Aj19u-a 3i 4.A.L. 4-) .ui.J
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erjual de) -l, Jae - :ulis -S ,ek Su u° 9's Ju-J Gila - -a-lu,

17 - ial 1 j-J)

"Setiap imam yang empat itu berjalan dijalan yang benar maka wajiblah bagi umat

islam untuk bertaqlid kepada salah satu diantara yang empat tadi sebab orang yang

sudah bertaqlid kepada salah satu imam yang empat tersebut maka ia telah terlepas

dari tanggungan dalam keagamaan dam orang yang bertaqlid haruslah yakin bahwqa

madzhab yang ia ikuti itu benar dan sama benarnya dengan yang lain serta tidak boleh

bertaqlid kepada madzhab lain selain madzhab yang ia ikuti, seperti apa yang

dikatakan oleh ibnu hajar alhaitami: tidak boleh seseorang yang menganut suatu

madzhab berbuat talfiq (mencampur adukkan madzhab untuk mencari yang ringan

ringan) misalnya mengikuti imam malik yang mensucikan anjing dan juga mengikuti

imam Syafi'ie dalam membasuh sebagian kepala dalam berwudu". [ "anatut Tholibin

I/17]. Wallaahu Alamu Bis Showaab.

Buka juga hasil diskusi tentang penting dan wajibnya bermadzhab di PISS-KTB edisi

terdahulu :

http://www.facebook.com/groups/piss.ktb?view=permalink&id=213267618696054

http://www.facebook.com/groups/piss.ktb?view=permalink&id=230235323665950

0261. SIAPA ITU DAUD ADZDZOHIRIY ?

PERTANYAAN :

Wahab Abdul

Di kitab bidayatulmujtahid banyak tertulis qola daud wa ashhabuhu,apakah daud yg di

maksud adalah daud adhohiri

JAWABAN :

Masaji Antoro

Benar demikian adanya bahwa yang dimaksud adalah DAUD AZZHOOHIRY, nama

beliau adalah Daud Bin Ali Bin Kholaf al-Ashbahany, lebih dikenal dengan nama

golongan zhohiriyah (artinya secara lahir) karena mereka adalah yang pertama kali

mengambil dalil Quran dan hadits secara lahirnya tanpa adanya takwil, pemikiran dan

qiyaS..

* 270 - 201 ) ( ,sual ) 23: )
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- jaual :ual 4 - G- - - - 3 : Aé-S -u, & 2 sa

J, J: Aé & Jsi >s- 96 -uà; s!, J:u e-2,2b -1 -u& Aa wa-S u4.

Jesi es & -- -u, 4 -: 2lux &- &Su .

al-Mausuu'ah alFiqhiyyah III/356

Padukan juga dengan dua link berikut ini:

http://ar,Wikipedia.org/wiki

http://www.al-hakawati.net/arabiC/Civilizations/book15a20.asp

3,- te-sel u-&s - saual Je & As

ar.wikipedia.org

J: - ; 4: Aé- aul •(* 270 - a 200) Je-9u ->>,'.J s>l-AJ -Al° : Je J: 23">

& As A - 29' -u* GS : 24 ×: "Ju-Ji"- & Aal Jai sub -3.

J; : - a ole- !! - 94

0275. MAKALAH : Pencerahan Fiqh Tamaddun

Saat ini, kerap terlontar dengan begitu entengnya dari kelompok-kelompok Muslim

tertentu berupa kata-kata "syirik", "kafir", atau "bid'ah". Kata-kata tersebut diayunkan

kepada kelompok Muslim di luar mereka. Bahkan, hanya karena perbedaan furu'iyyah,

bisa menyembur kata-kata tersebut. Ini fakta yang sudah terjadi di daerah-daerah

yang kerap menimbulkan ketegangan fisik. Ada keyakinan "laten" dan "manifes" yang

dipegangi oleh mereka yang merasa paling benar. Padahal, bukankah menuduhkan

kata-kata tersebut tidak segampang itu? Model sikap ini dikhawatirkan akan

berpotensi pada bentuk radikalisme. Kita hidup di negeri yang serbamulti. Di negeri

Arab saja yang cenderung "monolitik", muncul beragam aliran keagamaan, bahkan

aliran di luar bingkai keagamaan, seperti sosialisme dan Marxisme. Ada apa

sebenarnya dan bagaimana membaca kenyataan tersebut? Menakar fikih Pengkajian

kitab-kitab fikih selama ini tampaknya hanya mendaras kembali kitab-kitab fikih klasik

(al-fuqaha al-qudama).

Artinya, di sini belum ada upaya untuk "membaca ulang" beberapa pandangan fikih

terdahulu. Sebaliknya, hanya mereproduksi pandangan-pandangan fikih klasik dan

tidak memproduksi pandangan-pandangan alternatif yang lebih mengacu pada upaya

membangun peradaban (tamaddun). Selama ini, telah muncul beberapa pakar dari

Timur Tengah, seperti Ali Jum'ah dan Jamaluddin Athiyah, Jamal al-Banna, Yusuf al

Qaradhawi, atau juga Muhammad Syahrur. Mereka melihat betapa pentingnya

membaca ulang fikih klasik secara kritis dengan arah memperbarui fikih dan ushu
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fikih guna merespons problem kekinian dan melahirkan fikih peradaban.

Kecenderungan untuk memperbarui fikih terasa penting tatkala muncul

kecenderungan pemahaman yang bersifat puritan dan radikal.

Sejauh ini, banyak yang menjadikan fikih bukan sebagai metode (manhaj) untuk

memahami doktrin keagamaan, melainkan sebagai dogma kaku. Di negeri kita,

kesadaran untuk memperluas cakupan fikih dengan menjadikan sebagai metodologi

dalam merumuskan masalah kontemporer, alhamdulillah, sudah bermunculan.

Misalnya saja, muncul buku-buku seperti "Fikih Jurnalistik", "Fikih Lintas Agama, dan

juga "Fikih Perlindungan Konsumen" yang ditulis oleh Soffa Ihsan. Ini pertanda

lahirnya kesadaran untuk tidak hanya mempersempit ruang fikih dengan hanya

berputar-putar pada soal-soal ibadah, halal-haram, bid'ah-syirik, atau babagan jihad.

Fikih menyimpan formulasi-formulasi ijtihadi yang masih berserakan dan bisa digali

dalam rangka membaca kekinian. Dimensi keuniversalan dan kelenturan fikih jangan

disembunyikan dan lalu yang mengedepankan sosok fikih sebagai "tatapan mata

elang", penebar kebencian dan kecurigaan terhadap sesama, baik seagama maupun

tidak seagama. Kita jadi mafhum mengapa muncul beberapa istilah yang selalu

dianggap musuh dalam fikih klasik, yaitu "syirik", "bid'ah", dan "kafir". Pertanyaannya,

mengapa watak fikih klasik bisa seperti itu? Apakah Islam memang benar-benar

sebagai agama yang menebarkan konflik dan kekerasan? Inilah apa yang disebut

sebagai dilema paradigma fikih yang merupakan pemandangan menyejarah dan

senantiasa menghiasi pemikiran keagamaan kontemporer.

Banyaknya kaum terpelajar Muslim di Tanah Air yang belajar ke Timur Tengah

setidaknya menyebabkan pandangan keagamaan mereka arabis dan teosentris.

Menurut Abid al-Jabiri, fikih yang dikonstruksi para ulama terdahulu tidak hanya

menutup masa depan atau masa setelah fikih tersebut dikodifikasi, tetapi juga tidak

mengakomodasi tradisi yang berkembang pada masa-masa sebelumnya (jabb al

islam ma qablahu). Hal itu terjadi karena fikih ibarat pendulum yang tidak secara tegas

melakukan dialektika epistemologis. Fikih hanya dijadikan upaya untuk memapankan

kepatuhan dan ketundukan terhadap sebuah aliran dan mazhab tertentu. Memang fikih

dan ushul fikih merupakan khazanah luar biasa kebanggaan Muslim. Dulu Amir al

Mahdi, gubernur di Asia Tengah, mengirim surat kepada Imam Syafi'i yang isinya

tentang kebingungan Amir al-Mahdi saat membaca Alquran dan hadis yang isinya

tampak bertentangan. Untuk menjawab ini, Imam Syafi'i menyusun kitab Al-Risalah

yang berisi kaidah-kaidah ushul fikih yang kemudian lahir ilmu fikih. Dari sini, ada

penjelasan mengenai rukun shalat, yang kalau hanya membaca Alquran dan hadis,

tidak akan ada penjelasannya secara perinci. Di sisi lain, formalisasi fikih yang

awalnya bersifat kultural ini, pada akhirnya dijadikan "bahan bakar" untuk cakar

cakaran karena perbedaan mazhab serta saling berebut pengaruh. Ini menunjukkan

adanya "pendulum peradaban" sebagaimana disebut Ibnu Khaldun sebagai "tarik ulur"

yang membawa peradaban dari kemegahannya menuju kehancuran.
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Fikih menjadi jumud dan beku, atau yang paling ekstrem, fikih hanya dijadikan ajang

kontestasi untuk saling menyalahkan sesama Muslim. Di sinilah perlunya

mengembalikan fikih kepada semangatnya yang terbuka dan progresif sehingga fikih

lebih fokus memotret isu-isu peradaban kemanusiaan dan hubungan antarmazhab

secara lebih mendasar. Budaya dan dogma Kekuatan-kekuatan pengaruh budaya

sejatinya sudah bisa kita saksikan hampir di belahan dunia mana pun. Demikian pula

Islam sejak masa Nabi Muhammad, Khulafaur Rasyidin, sampai renaisans di

Cordoba, Spanyol, telah mengembangkan suatu khazanah kebudayaan yang kaya

dan beragam. Refleksi sejarah Islam sebagai kekuatan budaya ini telah

memunculkan-menyitir istilah dari Gustav Von Grunebaum-sebagai "kesatuan dan

keberagaman (unity and variety). Kekuatan budaya Islam telah melakukan suatu

"sintesa" yang kaya dan adaptif dengan unit-unit kebudayaan lokal, di mana Islam

dapat merambah masuk. Kekuatan-kekuatan keragaman Islam yang berpengaruh

sampai pada tingkat pengambilan keputusan fikih, ikut dipertimbangkan dalam suatu

tradisi yang berlaku pada saat itu.

Dalam taksonomi ajaran Islam sendiri, kita perlu melihat ada yang disebut dengan

bayan ilahi. Istilah ini mengacu pada wujud ajaran Islam yang sifatnya dogmatik. Ini

biasa diistilahkan ma'lumun min al-dini bi al-dharurah (ajaran Islam yang sudah

"given"). Kemudian, ada yang disebut bayan al-nabawi. Ini mengandung pengertian

sebagai petunjuk yang diberikan oleh Nabi Muhammad, baik dalam ucapan, sikap,

maupun perilaku Nabi. Bentuk ini juga merupakan ajaran yang sifatnya dogmatik. Dan

juga, apa yang kita sebut dengan bayan 'aqli. Artinya, mengacu pada cara olah pikir

atau ijtihad yang dilakukan oleh umat. Misalnya, yang secara individual merujuk pada

bentuk qiyas, sedangkan yang kolektif disebut ijma'.

Nah, ini semua sesungguhnya merupakan pijakan inovasi dan kreasi dalam rangka

melahirkan peradaban berdasar cahaya keislaman yang bisa memberikan

kemaslahatan bagi umat manusia. Tanpa ikhtiar ini, ajaran Islam akan ditafsirkan

secara stagnan (mauquf) sehingga berpunggungan dengan cita membangun

peradaban yang elok. Dari uraian ini pula, dituangkan pengertian bahwa "tafaqquh fi

al-din" berarti kaum Muslimin diperintahkan untuk terus berinovasi dan berkreasi demi

membangun peradaban kini dan esok secara terus-menerus. Makna "mendalami

agama" tidak mesti ditafsir secara sempit karena pengertiannya luas yang intinya tidak

hanya berputar-putar pada masalah furu'iyyah-ubudiyah, tetapi menjelma sebagai

"fikih tamaddun" dalam rangka membangun peradaban adiluhung yang dipenuhi

kearifan dalam menyikapi perbedaan apa pun. KH Said Aqiel Siradj, Ketua Umum

PBNU

Disunting oleh: Ahmad Fuady
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29.7 0314. TARIKH AT-TASYRI'

Sejarah pembentukan hukum Islam sejak zaman Rasulullah SAW sampai zaman

modern Dalam menyusun sejarah pembentukan dan pembinaan hukum (fiqh) Islam, di

kalangan ulama fiqh kontemporer terdapat beberapa macam cara. Dua diantaranya

yang terkenal adalah cara menurut Syekh Muhammad Khudari Bek (mantan dosen

Universitas Cairo) dan cara Mustafa Ahmad az-Zarqa (guru besar fiqh Islam

Universitas Amman, Yordania).

Cara pertama, periodisasi pembentukan hukum (fiqh) Islam oleh Syekh Muhammad

Khudari Bek dalam bukunya, Tarikh at-Tasyri' al-Islamy (Sejarah Pembentukan

Hukum Islam). Ia membagi masa pembentukan hukum (fiqh) Islam dalam enam

periode, yaitu:

1.Periode awal, sejak Muhammad bin Abdullah diangkat menjadi rasul; 2.Periode para

sahabat besar; 3.Periode sahabat kecil danthabi’in; 4.Periode awal abad ke-2 H

sampai pertengahan abad ke-4 H; 5.Periode berkembangnya mazhab dan munculnya

taklid mazhab; dan6.Periode jatuhnya Baghdad (pertengahan abad ke-7 H oleh

Hulagu Khan [1217-1265]) sampai sekarang.

Cara kedua, pembentukan hukum (fiqh) Islam oleh Mustafa Ahmad az-Zarqa dalam

bukunya, al-Madkhal al-Fiqhi al-'Amm (Pengantar Umum fiqh Islam). Ia membagi

periodisasi pembentukan dan pembinaan hukum Islam dalam tujuh periode. Ia setuju

dengan pembagian Syekh Khudari Bek sampai periode kelima, tetapi ia membagi

periode keenam menjadi dua bagian, yaitu:

1.Periode sejak pertengahan abad ke-7 H sampai munculnya Majalah al-Ahkam

al-'Adliyyah (Hukum Perdata Kerajaan Turki Usmani) pada tahun 1286 H; dan

2.Periode sejak munculnya Majalah al-Al-Akam al-'Adliyyah sampai sekarang. Secara

lengkap periodisasi sejarah pembentukan hukum Islam menurut Mustafa Ahmad az

Zarqa adalah sebagai berikut.

Periode Pertama

Masa Rasulullah SAW. Pada periode ini, kekuasaan pembentukan hukum berada di

tangan Rasulullah SAW. Sumber hukum Islam ketika itu adalah Al-Qur’an. Apabila

ayat Al-Qur’an tidak turun ketika ia menghadapi suatu masalah, maka ia, dengan

bimbingan Allah SWT menentukan hukum sendiri. Yang disebut terakhir ini dinamakan

sunnah Rasulullah SAW. Istilah fiqh dalam pengertian yang dikemukakan ulama fiqh

klasik maupun modern belum dikenal ketika itu. ilmu dan fiqh pada masa Rasulullah

SAW mengandung pengertian yang sama, yaitu mengetahui dan memahami dalil

berupa Al-Qur’an dan sunnah Rasulullah SAW.

Pengertian fiqh di zaman Rasulullah SAW adalah seluruh yang dapat dipahami dari
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nash (ayat atau hadits), baik yang berkaitan dengan masalah aqidah, hukum, maupun

kebudayaan. Disamping itu, fiqh pada periode ini bersifat aktual, bukan bersifat teori.

Penentuan hukum terhadap suatu masalah baru ditentukan setelah kasus tersebut

terjadi, dan hukum yang ditentukan hanya menyangkut kasus itu. Dengan demikian,

menurut Mustafa Ahmad az-Zarqa, pada periode Rasulullah SAW belum muncul teori

hukum seperti yang dikenal pada beberapa periode sesudahnya. Sekalipun demikian,

Rasulullah SAW telah mengemukakan kaidah-kaidah umum dalam pembentukan

hukum Islam, baik yang berasal dari Al-Qur’an maupun dari sunnahnya sendiri.

Periode Kedua

Masa al-Khulafa’ ar-Rasyidin (Empat Khalifah Besar) sampai pertengahan abad ke-l

H. Pada zaman Rasulullah SAW para sahabat dalam menghadapi berbagai masalah

yang menyangkut hukum senantiasa bertanya kepada Rasulullah SAW. setelah ia

wafat, rujukan untuk tempat bertanya tidak ada lagi. Oleh sebab itu, para sahabat

besar melihat bahwa perlu dilakukan ijtihad apabila hukum untuk suatu persoalan

yang muncul dalam masyara’at tidak ditemukan di dalam Al-Qur’an atau sunnah

Rasulullah SAW. Ditambah lagi, bertambah luasnya wilayah kekuasaan Islam

membuat persoalan hukum semakin berkembang karena perbedaan budaya di

masing-masing daerah.

Dalam keadaan seperti ini, para sahabat berupaya untuk melakukan ijtihad dan

menjawab persoalan yang dipertanyakan tersebut dengan hasil ijtihad mereka. Ketika

itu para sahabat melakukan ijtihad dengan berkumpul dan memusyawarahkan

persoalan itu.

Apabila sahabat yang menghadapi persoalan itu tidak memiliki teman musyawarah

atau sendiri, maka ia melakukan ijtihad sesuai dengan prinsip-prinsip umum yang

telah ditinggalkan Rasulullah SAW. Pengertian fiqh dalam periode ini masih sama

dengan fiqh di zaman Rasulullah SAW, yaitu bersifat aktual, bukan teori. Artinya,

ketentuan hukum bagi suatu masalah terbatas pada kasus itu saja, tidak merambat

kepada kasus lain secara teoretis.

Periode Ketiga

Pertengahan abad ke-1 H sampai awal abad ke-2 H. Periode ini merupakan awal

pembentukan fiqh Islam. Sejak zaman Usman bin Affan (576-656), khalifah ketiga,

parasahabat sudah banyak yang bertebaran di berbagai daerah yang ditaklukkan

Islam. Masing-masing sahabat mengajarkan Al-Qur’an dan hadits Rasulullah SAW

kepada penduduk setempat. Di Irak dikenal sebagai pengembang hukum Islam adalah

Abdullah bin Mas’ud (Ibnu Mas’ud), Zaid bin Sabit (11 SH/611 M-45 H/665 M) dan

Abdullah bin Umar (Ibnu Umar) di Madinah dan Ibnu Abbas di Makkah. Masing

masing sahabat ini menghadapi persoalan yang berbeda, sesuai dengan keadaan
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masyara’at setempat.

Para sahabat ini kemudian berhasil membina kader masing-masing yang dikenal

dengan parathabi’in. Para thabi’in yang terkenal itu adalah Sa’id bin Musayyab (15-94

H) di Madinah, Atha bin Abi Rabah (27-114H) di Makkah, Ibrahiman-Nakha’i (w. 76 H)

di Kufah, al-Hasan al-Basri (21 H/642 M-110H/728M) di Basra, Makhul di Syam

(Suriah) dan Tawus di Yaman. Mereka ini kemudian menjadi guru-guru terkenal di

daerah masing-masing dan menjadi panutan untuk masyara’at setempat. Persoalan

yang mereka hadapi di daerah masing-masing berbeda sehingga muncullah hasil

ijtihad yang berbeda pula. Masing-masing ulama di daerah tersebut berupaya

mengikuti metode ijtihad sahabat yang ada di daerah mereka, sehingga muncullah

sikap fanatisme terhadap para sahabat tersebut.

Dari perbedaan metode yang dikembangkan para sahabat ini kemudian muncullah

dalam fiqh Islam Madrasah al-hadits (madrasah = aliran) dan Madrasah ar-ra'yu.

Madrasah al-hadits kemudian dikenal juga dengan sebutan Madrasah al-Hijaz dan

Madrasah al-Madinah; sedangkan Madrasah ar-ra’yu dikenal dengan sebutan

Madrasah al-Iraq dan Madrasah al-Kufah.

Kedua aliran ini menganut prinsip yang berbeda dalam metode ijtihad. Madrasah al

Hijaz dikenal sangat kuat berpegang pada hadits karena mereka banyak mengetahui

hadits-hadits Rasulullah SAW, di samping kasus-kasus yang mereka hadapi bersifat

sederhana dan pemecahannya tidak banyak memerlukan logika dalam berijtihad.

Sedangkan Madrasah al-Iraq dalam menjawab permasalahan hukum lebih banyak

menggunakan logika dalam berijtihad.

Hal ini mereka lakukan karena hadits-hadits Rasulullah SAW yang sampai pada

mereka terbatas, sedangkan kasus-kasus yang mereka hadapi jauh lebih berat dan

beragam, baik secara kualitas maupun kuantitas, dibandingkan dengan yang dihadapi

Madrasah al-Hijaz. Ulama Hijaz (Hedzjaz) berhadapan dengan suku bangsa yang

memiliki budaya homogen, sedangkan ulama Irak berhadapan dengan masyara’at

yang relatif majemuk. Oleh sebab itu, menurut Mustafa Ahmad az-Zarqa, tidak

mengherankan jika ulama Irak banyak menggunakan logika dalam berijtihad.

Pada periode ini, pengertian fiqh sudah beranjak dan tidak sama lagi dengan

pengertian ilmu, sebagaimana yang dipahami pada periode pertama dan kedua,

karena fiqh sudah menjelma sebagai salah satu cabang ilmu keislaman yang

mengandung pengertian mengetahui hukum-hukum syara' yang bersifat amali

(praktis) dari dalil-dalilnya yang terperinci. Di samping fiqh, pada periode ketiga ini pun

usul fiqh telah matang menjadi salah satu cabang ilmu keislaman. Berbagai metode

ijtihad, seperti qiyas, istihsan dan istislah, telah dikembangkan oleh ulama fiqh. Dalam

perkembangannya, fiqh tidak saja membahas persoalan aktual, tetapi juga menjawab

persoalan yang akan terjadi, sehingga bermunculanlah fiqh iftiradi (fiqh berdasarkan
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pengandaian tentang persoalan yang akan terjadi di masa datang).

Pada periode ketiga ini pengaruh ra’yu (ar-ra'yu; pemikiran tanpa berpedoman kepada

Al-Qur’an dan sunnah secara langsung) dalam fiqh semakin berkembang karena

ulama Madrasah al-hadits juga mempergunakan ra’yu dalam fiqh mereka. Di samping

itu, di Irak muncul pula fiqh Syiah yang dalam beberapa hal berbeda dari fiqh

Ahlusunnah wal Jama'ah (imam yang empat).

Periode Keempat

Pertengahan abad ke-2 sampai pertengahan abad ke-4 H. Periode ini disebut sebagai

periode gemilang karena fiqh dan ijtihad ulama semakin berkembang. Pada periode

inilah muncul berbagai mazhab, khususnya mazhab yang empat, yaitu Mazhab

Hanafi, Mazhab Maliki, Mazhab Syafi’i dan Mazhab Hanbali. Pertentangan antara

Madrasah al-hadits dengan Madrasah ar-ra'yu semakin menipis sehingga masing

masing pihak mengakui peranan ra’yu dalam berijtihad, seperti yang diungkapkan oleh

Imam Muhammad Abu Zahrah, guru besar fiqh di Universitas al-Azhar, Mesir, bahwa

pertentangan ini tidak berlangsung lama, karena ternyata kemudian masing-masing

kelompok saling mempelajari kitab fiqh kelompok lain.

Imam Muhammad bin Hasan asy-Syaibani, ulama dari Mazhab Hanafi yang dikenal

sebagai Ahlurra'yu (Ahlulhadits dan Ahlurra’yu), datang ke Madinah berguru kepada

Imam Malik dan mempelajari kitabnya, al-Muwaththa' (buku hadits dan fiqh). Imam

asy-Syafi’i, salah seorang tokoh ahlulhadits, datang belajar kepada Muhammad bin

Hasan asy-Syaibani. Imam Abu Yusuf, tokoh ahlurra’yu, banyak mendukung pendapat

ahli hadits dengan mempergunakan hadits-hadits Rasulullah SAW. Oleh sebab itu,

menurut Imam Muhammad Abu Zahrah. kitab-kitab fiqh banyak berisi ra’yu dan hadits.

Hal ini menunjukkan adanya titik temu antara masing-masing kelompok.

Kitab-kitab fiqh pun mulai disusun pada periode ini, dan pemerintah pun mulai

menganut salah satu mazhab fiqh resmi negara, seperti dalam pemerintahan Daulah

Abbasiyah yang menjadikan fiqh Mazhab Hanafi sebagai pegangan para hakim di

pengadilan. Di samping sempurnanya penyusunan kitab-kitab fiqh dalam berbagai

mazhab, dalam periode ini juga disusun kitab-kitab usul fiqh, seperti kitab ar-Risalah

yang disusun oleh Imam asy-Syafi’i. Sebagaimana pada periode ketiga, pada periode

ini fiqh iftiradi semakin berkembang karena pendekatan yang dilakukan dalam fiqh

tidak lagi pendekatan aktual di kala itu, tetapi mulai bergeser pada pendekatan

teoretis. Oleh sebab itu, hukum untuk permasalahan yang mungkin akan terjadi pun

sudah ditentukan.

Periode Kelima

Pertengahan abad ke-4 sampai pertengahan abad ke-7 H. Periode ini ditandai dengan

menurunnya semangat ijtihad di kalangan ulama fiqh, bahkan mereka cukup puas
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dengan fiqh yang telah disusun dalam berbagai mazhab. Ulama lebih banyak

mencurahkan perhatian dalam mengomentari, memperluas atau meringkas masalah

yang ada dalam kitab fiqh mazhab masing-masing. Lebih jauh, Mustafa Ahmad az

Zarqa menyatakan bahwa pada periode ini muncullah anggapan bahwa pintu ijtihad

sudah tertutup. Imam Muhammad Abu Zahrah menyatakan beberapa penyebab yang

menjadikan tertutupnya pintu ijtihad pada periode ini, yaitu sebagai berikut:

1.Munculnya sikap ta'assub madzhab (fanatisme mazhab imamnya) di kalangan

pengikut mazhab. Ulama ketika itu merasa lebih baik mengikuti pendapat yang ada

dalam mazhab daripada mengikuti metode yang dikembangkan imam mazhabnya

untuk melakukan ijtihad;

2.Dipilihnya para hakim yang hanya bertaqlid kepada suatu mazhab oleh pihak

penguasa untuk menyelesaikan persoalan, sehingga hukum fiqh yang diterapkan

hanyalah hukum fiqh mazhabnya; sedangkan sebelum periode ini, para hakim yang

ditunjuk oleh penguasa adalah ulama mujtahid yang tidak terikat sama sekali pada

suatu mazhab; dan

3.Munculnya buku-buku fiqh yang disusun oleh masing-masing mazhab; hal ini pun,

menurut Imam Muhammad Abu Zahrah, membuat umat Islam mencukupkan diri

mengikuti yang tertulis dalam buku-buku tersebut. Sekalipun ada mujtahid yang

melakukan ijtihad ketika itu, ijtihadnya hanya terbatas pada mazhab yang dianutnya.

Di samping itu, menurut Imam Muhammad Abu Zahrah, perkembangan pemikiran fiqh

serta metode ijtihad menyebabkan banyaknya upaya tarjadi (menguatkan satu

pendapat) dari ulama dan munculnya perdebatan antarmazhab di seluruh daerah. Hal

ini pun menyebabkan masing-masing pihak/mazhab menyadari kembali kekuatan dan

kelemahan masingmasing.

Akan tetapi, sebagaimana dituturkan Imam Muhammad Abu Zahrah, perdebatan ini

kadang-kadang jauh dari sikap-sikap ilmiah.

Periode Keenam

Pertengahan abad ke-7 H sampai munculnya Majalah al-Ahkam al-'Adliyyah pada

tahun 1286 H. Periode ini diawali dengan kelemahan semangat ijtihad dan

berkembangnya taklid serta ta'assub (fanatisme) mazhab. Penyelesaian masalah fiqh

tidak lagi mengacu pada Al-Qur’an dan sunnah Rasulullah SAW serta pertimbangan

tujuan syara’ dalam menetapkan hukum, tetapi telah beralih pada sikap

mempertahankan pendapat mazhab secara jumud (konservatif). Upaya mentakhrij

(mengembangkan fiqh melalui metode yang dikembangkan imam mazhab) dan

mentarjih pun sudah mulai memudar.

Ulama merasa sudah cukup dengan mempelajari sebuah kitab fiqh dari kalangan
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mazhabnya, sehingga penyusunan kitab fiqh pada periode ini pun hanya terbatas pada

meringkas dan mengomentari kitab fiqh tertentu. Di akhir periode ini pemikiran ilmiah

berubah menjadi hal yang langka. Di samping itu, keinginan penguasa pun sudah

masuk ke dalam masalah-masalah fiqh. Pada akhir periode ini dimulai upaya

kodifikasi fiqh (hukum) Islam yang seluruhnya diambilkan dari mazhab resmi

pemerintah Turki Usmani (Kerajaan Ottoman; 1300-1922), yaitu Mazhab Hanafi, yang

dikenal dengan Majalah al-Ahkam al-'Adliyyah.

Periode Ketujuh

Sejak munculnya Majalah al-Ahkam al- 'Adliyyah sampai sekarang. Ada tiga ciri

pembentukan fiqh Islam pada periode ini, yaitu:

1. Munculnya Majalah al-Ahkam al-'Adliyyah sebagai hukum perdata umum yang

diambilkan dari fiqh Mazhab Hanafi;

2. Berkembangnya upaya kodifikasi hukum Islam; dan

3. Munculnya pemikiran untuk memanfaatkan berbagai pendapat yang ada di seluruh

mazhab, sesuai dengan kebutuhan zaman.

Munculnya kodifikasi hukum Islam dalam bentuk Majalah al-Ahkam al-'Adliyyah

dilatarbelakangi oleh kesulitan para hakim dalam menentukan hukum yang akan

diterapkan di pengadilan, sementara kitab-kitab fiqh muncul dari berbagai mazhab dan

sering dalam satu masalah terdapat beberapa pendapat. Memilih pendapat terkuat

dari berbagai kitab fiqh merupakan kesulitan bagi para hakim di pengadilan, di

samping memerlukan waktu yang lama. Oleh sebab itu, pemerintah Turki Usmani

berpendapat bahwa harus ada satu kitab fiqh/hukum yang bisa dirujuk dan diterapkan

di pengadilan.

Untuk mencapai tujuan ini dibentuklah sebuah panitia kodifikasi hukum perdata. Pada

tahun 1286 H panitia ini berhasil menyusun hukum perdata Turki Usmani yang

dinamai dengan Majalah al-Ahkam al-'Adliyyah yang terdiri atas 1.851 pasal. Setelah

berhasil dengan penyusunan Majalah al-Ahkam al-'Adliyyah, para penguasa di negeri

negeri Islam yang tidak tunduk di bawah kekuasaan Turki Usmani mulai pula

menyusun kodifikasi hukum secara terbatas, baik bidang perdata, pidana, maupun

ketatanegaraan.

Pada abad ke-19 muncul berbagai pemikiran di kalangan ulama dari berbagai negara

Islam untuk mengambil pendapat-pendapat dari berbagai mazhab serta menimbang

dalil yang paling kuat diantara semua pendapat itu. Pengambilan pendapat dilakukan

tidak saja dari mazhab yang empat, tetapi juga dari para sahabat dan thabi’in, dengan

syarat bahwa pendapat itu lebih tepat dan sesuai.

Bersumber dari berbagai pendapat atas pendapat terkuat dari berbagai mazhab, maka
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29.8

pada tahun 1333 H pemerintah Turki Usmani menyusun kitab hukum keluarga (al

Ahwal asy-Syakhsiyyah) yang merupakan gabungan dari berbagai pendapat mazhab.

Di dalam al-Ahwal asy-Syakhsiyyah ini terdapat berbagai pemikiran mazhab yang

dianggap lebih sesuai diterapkan. Sejak saat itu bermunculanlah kodifikasi hukum

Islam dalam berbagai bidang hukum. Pada tahun 1920 dan 1925 pemerintah Mesir

menyusun kitab hukum perdata dan hukum keluarga yang disaring dari pendapat yang

ada dalam berbagai kitab fiqh. Dengan demikian, seluruh pendapat dalam mazhab fiqh

merupakan suatu kumpulan hukum dan boleh dipilih untuk diterapkan di berbagai

daerah sesuai dengan kebutuhan.

Semangat kodifikasi hukum (fiqh) Islam di berbagai negara Islam ikut didorong oleh

pengaruh hukum Barat yang mulai merambat ke berbagai dunia Islam. Pengaruh

hukum Barat ini menyadarkan ulama untuk merujuk kembali khazanah intelektual

mereka dan memilih pendapat mazhab yang tepat diterapkan saat ini. Lebih jauh lagi,

menurut Mustafa Ahmad az-Zarqa, di daerah yang berpenduduk mayoritas Islam,

upaya penerapan hukum Islam dengan beberapa penyesuaian dengan kondisi

setempat mulai berkembang. Di banyak negara Islam telah bermunculan hukum

keluarga yang diambil dari berbagai pendapat mazhab, seperti di Yordania, Suriah,

Sudan, Maroko, Afghanistan, Turki, Iran, Pakistan, Malaysia dan Indonesia.

Ali Hasaballah, ahli fiqh dari Mesir, mengatakan bahwa upaya penerapan hukum Islam

di berbagai neqara Islam semakin tampak. Akan tetapi, pembentukan dan

pengembangan hukum Islam tersebut, menurutnya, tidak harus mengacu kepada

kitab-kitab fiqh yang ada, tetapi dengan melakukan ijtihad kembali ke sumber aslinya,

yaitu Al-Qur’an dan sunnah Rasulullah SAW. Menurutnya, ijtihadjama'i (kolektif) harus

dikembangkan dengan melibatkan berbagai ulama dari berbagai disiplin ilmu, tidak

hanya ulama fiqh, tetapi juga ulama dari disiplin ilmu lainnya, seperti bidang

kedokteran dan sosiologi. Dengan demikian, hukum fiqh menjadi lebih akomodatif jika

dibandingkan dengan hukum fiqh dalam kitab berbagai mazhab. [Hakam elChudrie].

0338. Masalah Niat Ibadah

PERTANYAAN :

Husin Ba'bud

Sahkah niat ibadah ( misalnya puasa ) hanya dalam hati dengan menggunakan

bahasa arab ?

JAWABAN :

Mbah Jenggot II
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29.9

Niatnya sah, bahkan jika tidak mengerti bahas arab lalu memakai bahasa yang ia bisa,

misal jawa, maka hal itu diperbolehkan. Sehingga apabila pelaksananya tidak

mengerti akan bahasa arab atau tidak tahu mengenai perkara yang diniatinya, maka

itu bukan disebut niat. Solusinya bila tidak faham bahasa arab, maka lebih baik

gunakan bahasa daerah atau bahasa kesehariannya.

Masaji Antoro

Di antara syarat berniat, ia harus mengerti tentang perkara yang ia niati

3>ual Je 3>ual j: A23-ai -3-3) e-S-s • -lâl 4-3 : Ala:u: s-J -a: :- :

: :u ex-l ek-as : Jal Je,45 e: ;- si s,- -;-90 %u - se× ...J-3l-Jé

Jsi : si e-3 : 4,4 - 9 S14 su 98 sil- e : :u- 9: --e G-lu -es

& a -!>} - -al: : : ex-an S1 ->u-l.

• Hakikat niat: menyengaja sesuatu bersamaan (mulai) mengerjakannya.

• Letak niat: dalam hati

• Hukum niat: Wajib

• Tujuan niat : Untuk membedakan ibadah dan kebiasaan seperti duduk untuk 'tikaf

dan duduk untuk istirahat atau untuk membedakan derajat ibadah seperti antara

ibadah wajib dan sunah

• Syarat niat : Islamnya pelaku, tamyiz, mengerti yang ia niati, tidak mendatangkan

sesuatu yang menafikannya, tidak menggantungkannya seperti dengan perkataan

Insya Allah

• Waktu niat: Dipermulaan ibadah kecuali dalam hal puasa

• Cara niat: Berbeda-beda melihat bentuk ibadah yang ia niat

[Bughyah hal.143].

0426. Beberapa Kemungkinan Posisi Hukum Positif di Hadapan

Hukum Syar'i

Oleh Masaji Antoro

Posisi hukum positif dihadapan hukum syar'i ada beberapa kemungkinan :

1. Hukum positif menet...apkan sesuatu yang tidak diperoleh petunjuk nash al-Qur'an

secara sharih (eksplisit), bahkan kadang-kadang sengaja didiamkan oleh Syari', dan

itu mengimplisitkan kreasi mengatur "al-maskut 'anhu" oleh ummat Muhammad SAW,

maka hukum positif seperti ini bisa diterima dan diikuti, sesuai dengan penegasan

USman ibn Affan ra.:
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2. Hukum positif menetapkan sesuatu yang bertentangan dengan hukum syar’i, maka

dalam posisi ini harus ditolak.

3,éla.J -J :

w : - - - - - - - J - - 4 - - - - 4 - 4 - 32

& , ses, 6725 *, s,- aul - ale 3: ) "au S; &-9 :ax:- 2 se ---::

2612 - 6 : 3 . ... 1987 / > 1407 - : (

Jxi-l - A Jú :

J- jMei v - 4 (Araa: ; 3: - ua) AJ: ."3,5 si -- u:" 3° J' 4:13) J- (2,53 -- u:) AJ:

Je ves's & - -S & : - le - 9 - 9 keuall &-lu -S & Greul :

Je b>u J8 - Je a,- J. J3 - S si (áeue N: &- 9é Ara- , se) AJ, Aeu-Ji 43,u.

e-9. 9, -- }, -es-e "A se - - - - - - -- e-9

Juas- - - - 32ue - : - '4 - eu "s,4 - G ->

"ei S!" keuall &-lu -S 32ue -- le& La - aus 4: "Jw 4 -ae - seu :

- Js le - "eu-l :Ju J; 4: 4-a-l "El -us" * 4>el : - "u-l: ,: :

eui G 3;-6) Aale --> -> --> :) Ala Al2 & 3 , -!:J Al J3 Je s: - J: J euil

J° ,13 C *, J y> -9: j9ä-al jz- J: Je J: -i ss)-J :- 3 : s)U :) Je,S

123)

C 2013 www.piss-ktb.com



1590 PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB

29.10

2 : - ; ; ; 3-eul: : - Je- - 4 - - - - 4 - - - -

s)- sis) "lau S; &-9: :axe)

J - & 9,- 3 A, su) sel - 3,- tak 8 - - 4 - 4 J- Ju

170 J° .18 C Sal y)> , -9: ,381 *, : -J 44- 4.)

3. Apabila hukum positif menetapkan dan menganjurkan sesuatu yang tidak

bertentangan dengan hukum syar’i, atau hukum positif menetapkankan sesuatu yang

ditetapkan hukum syar'i baik dalam perkara wajib atau mandub, maka wajib ditaati,

sedang jika menetapkan sesuatu yang mubah, apabila bermanfaat bagi kepentingan

umum maka juga wajib ditaati, tetapi kalau tidak bermanfaat untuk umum maka tidak

wajib ditaati.

s:ur.J 4:55 -->-* Ju :

13l v ->> --> -ae 4-la. A. Jus Ju :u- , Q!> --> - - - Jl: 43-3 su --> , -!

-9: s:u-J 4393 J: Je J: --> J: --->-* te; Ag).4Ae A, A-La. S :u. 3i •s: 3i *,- Jal.

112 J° .1 C Sal y>)

j --U Jé :

:u-) iala) :Jua.J & 4 , v Jus 1814 eue - - - 3 :u- , 3 av) •: J- Ji ole:

407 J° .1 C Sal y> -9: j --U Aè,° --->-a : :S : -J Je J --U)

Wallaahu Alamu Bis Showaab

0430. Kaidah : Asalnya segala sesuatu itu boleh sampai ada dalil

yang melarangnya

PERTANYAAN :

Haydar Ali

Assalaamu'alaykum... Kepada para Asaatidz Group PISS-KTB, saya minta tolong

penjelasan tentang Qo'idah :

-- le J.J.J J- - -u, su-S J-S

beserta batasan-batasannya. Matur nuwon...

JAWABAN :

Muhib Aman Aly
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Itu kaedah yang banyak dikritisi oleh para fuqoha karena dibangun atas pemikiran

mu'tazilah. Selengkapnya baca kitab Al-mantsur-nya imam Zarkasyi dan Fawaidul

janiyah. Lain waktu insya alloh akan saya kutipkan. Ini saya kutipkan nash yang ada

dlm kitab Fawaidul Janiyyah dan idlohul qowaid alfiqhiyyah, mudah-mudahan bisa

membantu dan memperjelas. Mohon dibaca dan dicermati. Akan lebih baik kalo

dibaca secara lengkap dalam kitab aslinya (saya tidak kutip semuanya).

su-S J-9 e-el, :; Je-u - A - &- su J-% lu le au ess- :

9u J; : le elia 2:1 - 34 ° 9:3-9) au JG -* : --> -u}

sis - - 4, Ji-l 9 as 4;-l 3-6 e : J-S Ls - - - J-Su Sueui e

9u -- , : SE * - - - 4 J;-9 au 3-4 si - - - - 31,29 -

ães. Sueé Jeas-S &, &A - 9 u-s - ex- 5.4.J :-J J-Su uji-J Sueé eus

& - - Jss-J -M - & 2, 4: 4:-J - s>:ul -,-us a - :

•i e 4- 2: ->>J -S & Glei - - Jss-J -u4 : -> - 4 J-S

J9- : -- le J. v - 9° -- J-S ->: A - 9 - aisual e;-9 : Ja

& -J -Aa.

(-1 ° u: * 4> J : S Ji si Ale 2, Ji 4 3:90 Je3 - -- , si (-e J:

Aula sulu :; Jú 4° 4: 4 uai us JGel.

(2,4 e6-isusia :-9 si ( - es. Sueé è as-S : 2: :- 9 J:

elial : - 34° : ex-J 5-euills & -J 4°3- 5-e Je* 5-e Je Jiu-Jis.

1 : 206 e :J 4,4 - - 4-J -sl; :u-4:J -ul: Al.

Al-Je J.J.J. J. v J9-J :- : -ues -- le J.J.J. J. Ju asul ue J9-J : 3-2u e-3 -

J-S" as (A - Aals su-S) 4-6.8u e : A Sueui Ge Le - :- Jé 9 J

Je JJJ J- - - - 4, J-S : - al-ue vue -- le J.J.J J- - -u, su:

* ä-u):

:- J. Jsa La - - - - - 9 : Jss.

-3, si-,- si -u) su-S J-S "suel, 9ué aeui sus asal u-i -š; 9 gu

*-J J-Su Sueu eus Ju J; ) : le - ia 2: - Sue le J;-9 su JGi

4 -e :U: Ael: :ual Al ": -J j &es- 5.Ae Je aş-S & 2, 3,: :- 9 Ju-s

31-30 J° Jaéu:J J-U

Abdullah Afif
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Berikut penjelasan dalam al Asybahwa Annadhaair

3.Leu :

-- le J.J.J J- - -u) su-S J-S .

J ->>J sas : -u} JJJ J- - - - 4, J-S : - ai-es ua. La

* -S-us at,- : --e J9- 3° 4'J- } - - 4 - 4, J: - e ess

- 2,4 - - - A-al: ; -- { - - & & 99 - 4 & B : :

J

as: 98 sual 3 : as- 9 Jan, 2, 4 9 } -- - - - - A, s: :

& : , -S- } aa { & G- 9 : 9u- suai -S- as- 9 23---->

wsl°é & - asis 9 Ju- : }

Ju: A - - 3 J- - - 4 - : " : 9-- - - & sa, s: :

{ 3, -- {<e ue - : * -S-ws : “us 4 °,- wal,-Jb : 4us 4 J-iw J9

e. : Ju-J$-J Jiu-J : ola : -> s,- :

J:J Jé 4-5 J34-J -ul : 4-3 °, JG us$J>J u-s-ei : Ju: *s : , J&J 9:J

J-J el° : :u :- 3°, -,: Jés : des usia,- .

s>:ul : - ° ua si -u) •S- 4 : Ja ° 43'- 3 -- 3 Ja 4 Ju- - - - 3 : 4-s

A-, si -u, J-S 9 A - :

4-es, J-el : 4 : * - -a’ 4: 4 J: 34 ° 43'- 3 :u 3 Ja u: *, au-J-> 3 : 4-s

3-u). J-S &S .

- - - : -u, J-Su -ah ,s u: ) : -

Jsi el- 9 : -é-u 4 -J -u, J-S SS : si Su-J : :- Jé el, Ju- : é-s

e-M -ui ssu el- - - - -- S3 J- $ 9-ei & B-,- --8 Asis : --

J: < \6-,- 4-) J- 3-J a;-3 - au} Ja J- J3i.J 383 Juaă) J: ë,: J:/ As: : J;4:

-el: :-J: :Juli - - 3,5 J: uu-J -uasJ : Jé 4 : 4° 3u: -4-J : - :

Sumber : http://WWWislamWeb.net/newlibrary/display_b00k.php?

flag=1&bk no=36&ID=37

Haydar Ali

Matur nuwon Ustadz Abdullah Afif, Berarti perbedaan mendasar ada pada Madzhab
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Syafi'i dan Madzhab Hanafi disitu ya... Apakah konteks qo'idah itu hanya berlaku pada

binatang yang kita belum dapat ketahui tentang halal/haramnya dan dicontohkan

dalam uraian di atas, atau secara umum ? -Jazakallaah -Maksud saya, selain hal-hal

yang sudah dicontohkan di atas apakah bisa diberlakukan qo'idah ini ?

Agus Sutopo

Ikut nambal sulam mas Haydar Ali, menghalusi bahasa >> Berarti perbedaan

mendasar ada pada Madzhab Syafi'i dan Madzhab Hanafi disitu ya...>> sebaiknya

bukan menggunakan istilah perbedaan antara madhab Syafi'i dan Madzhab Hanaf

sebab akan menimbulkan imej seakan terdapat jurang pemisah antara keduanya.

Imam Syafi'i menyempurnakan metodologi usul Madzhab Hanafi yang lebih cenderung

ra'yi (analogi). Imam Syafi'i walau bagaimanapun sangat hormat kpd murid imam

hanafi yakni syaikh Muhammad yang ketika itu mengajar kifayah al-akhyar dan al

khajroz bi talaqqi di adhomiyah masjid imam abu hanifah. kaidah usul yang

menyebutkan

-- le J.J.J J- - -u) su-S J-S .

Ini juga digunakan oleh pengikut imam abu hanifah dgn beberapa syarat diantaranya

tidak bertentangan dgn nash Sorih. adapun ungkapan " Wa inda abi hanifata "

merupakan bentuk tadzim (penghormatan) bukan pembanding antara Syafi'iyyah dan

hanafiyah. (maaf bukan niat untuk berpolemik hanya menghalusi bahasa saja, t.kasih)

Muhib Aman Aly

Sue le J;-9 au JB -3, si-,-lui -u) su-S J-S oue; :; Jé

5. 1 : J-S La - - - J-Su i.e4 e- 9u J; ) : le elial : -

Je J-S au 3-4 si - - - - 45,2 - : - 4, Ji-l 9 as 4:

- - 4> 54.*.J - J-Su uji-J Sueé ?- 9u - : : SE syu ul- Aus

* - es- Sueé è as-S &, &: :- 99.

Agus Sutopo

Ini sedikit kontradiktif mas Muhib Aman Aly, jika mengacu pada mu'tailah, sebab sedia

maklum mu'tazilah satu aliran akidah dan pemikiran islam seiring dgn fasa qadariyah

dan jabariyah. Mu'tazilah menimbulkan kegerahan sehingga membuat melahirkan

dialog antara asy'ari dan al-jubai dan itu sudah masyhur dikalangan ahl al-kalam.

Dakwaan kaedah

4-u) su:S : J-S

dibangun atas pemikiran muktazilah adalah kekeliruan. Sebab (1) teks yang
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menyatakan

Alja.J 3.Leu: Je J-*

merupakan latar belakang eksternal yang sarat dgn perdebatan antara usuluddin dan

usul fiqh ketika itu. Sedangkan latar belakang internal sepertimana yang dinyatakan al

suyuthi sbb

-,-l le J.J.J Ju: - -u) su-S J-S : Sueé

- A : Jw 4 - - - - J:

buse : si : * -S-ws at,- : --e J9-II : 4 J- ) : - le 4 - 4 : 4-S

-- 2,4 - - 3 A, A-,- ( - - & 4 9 : 4

9 - 3° : as- 9 Jan, 2, 4 91) : - 4 - - - - - - A, se:

e-e B- 9 Ju- : suai -S- as- 9 As- - - as:)).

e-1 - 9 J- - - 4 - *) : - 4 - 9-- - - 9 sa, se:

* se - : --e -S-ws : “us 4 °,- wal, Jl. 4us 4 J- w J9-II : Jus : Als).

e,- 3, --Us .

- Jw 4 - as- 24 J9- aux :u: *e, el; Aalu su-S -us a

(60).

ju 4us Jw 4 - : -- aul Je Sa:: el: “us ssu le su-S :

s,- - - - -- S v ) : *-a (( -u) su-S J-S)) susul 2,3 ji (435.434) -

e-: :u J-S 3- ((J-M &-Je.

107) 4-2 s3.u : Aelsil -us a: ) .

ini menunjukkan konsistesinya madhab Syafi'i dalam mengekalkan generasisasi ilmu

usul fiqh, antara penulisan sejarah antara usuluddin (ilmu kalam) dan usul fiqh perlu

ada benang merah walaupun tokoh-tokohnya sama. Satu lagi yg ingin ana sampaikan

antara teks (nash) dan pendapat tokoh seperti al-zarkasyi perlu dipilah-pilah, sehingga

tidk bercelaru (tumpang tindih) matur suwun.

Saya cuba meluruskan benang kusut penulisan sejarah perkembangan ilmu ushul fiqh

yang oleh sebagian penulis sejarah diklaim bahwa kaidah "al ashlu fil asyyaa'i al

ibahah" dibangun atas pemikiran mu'tazilah. Bahkan ada yang lebih dasyat lagi

katanya kaedah usul fiqh dibangun atas pemikiran aristotales. Padahal faktanya tidak

demikian. Sejarah adalah fakta, faktanya perkembangan usul fiqh seiring

perkembangan semasa dan ini identik dgn ciri-ciri ilmu islam (ulum al-islamiyyah).

Objektifnya mengekalkan kemurnian al-Qur'an dan al-Sunnah. Maaf ulasannya ana

ringkas mengingat formatnya sangat terbatas. Kembali kepada bab keagungan

sejarah usul fiqh, nilai usul sebenarnya ada sejak jaman Nabi SAW. Contohnya
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sahabat salman al-farisi berinisiatif membuat khandaq (parit), merupakan cikal-bakal

yang islam tidak jumud dan beku. artinya ruh islam menerima perkembangan yang

terjadi semasa dan menerima bentuk luar teks (nas) yg objektifnya membawa manfaat

bagi maslahah ummah. t,kasih dan matur suwun.

Muhib Aman Aly

Mas Agus: kaedah itu mnrtazzarkasyi di bangun atas kaedah :

العقليين والتقبيح التحسين .

Dlm ushul fiqh masalah ini terdapat pd pembahasan ttg apakah hukum yg d

berlakukan sblm ada syari'at Nabi Myhamad SAW. Klo antum baca d jam'ul jawamu'

persoalan ini di singgung d sana. Al-Ahdal dlm Mawahibus Saniyyah syarh Faroidul

Bahiyyah jg mmbhs panjang mengenai kejanggalan kaedah ini. Sebelum antum

mengomentari nash yg tlh sy sebutkan, ada baiknya antum baca dulu Fawaidul

janiyah Hasyiyah Mawahus saniyah, Al- Mantsur, Asybah Wan Nadhoir lis Subuki

(bkn yg imam suyuthi) dan ringkasan kaedah fiqhnya Syekh Abdulloh Allahji

Tambah lagi.. Baca juga jam'ul jawami'. Insya alloh kalo antum baca di kirab2 yg saya

sebutkan tadi, antum bisa memahami dg baik maksud kaedah ini dan apalah mungkin

diaplikasikan padafuru'laen.

Agus Sutopo

Mas Muhib Aman Aly, maaf ya, mas, kita batasi masalah ini pada konsepnya dulu,

dan niat tolabul ilmo, saya membaca ini masalah bkn dari sekarang. kitab-kitab yang

njenengan sebutkan sbg sumber data itu betul, (mudah-mudahan sy tdk riya, waktu

aliyah dulu saya sudah kaji). tetapi jika njenengan membuat kajian atau ditesiskan dan

njenengan menempatkan diri sbg pengkaji ilmu usul, tentu saja metodoogi yg

njenengan pakai mesti Pendekatan ahli usul fiqh. Sebab apa Pendekatan ahli usul fiqh

tidak sama dgn pendekatan yg digunakan ahli usuluddin, masing-masing mempunyai

disiplin yang berbeda. Sebagai tatapan Yg sy keberatan adanya statement yang

menyatakan bhw 'teori ini dibangun atas pemikiran muktazilah' faktanya nggak ada.

Saya ada beberapa literatur hasil kajian erupa tesis dan disertasi dari kawan-kawan yg

saya simpan dalam hardisk. Bukan saya apriori dgn statement njenengan tetapi

janggal. Teologi-normatifnya, antara faham muktazilah kan tdk sama dgn teologi

asy'ariyah..?. maaf saya mau mengulas panjang-lebar, tapi takut jadi polemik, mudah

mudahan njenengan bisa memahami konsep usul fiqh dibangun atas sunnah Nabi

SAW.

Muhib Aman Aly

Mas Agus: sy hanya ingin menyampaikan , bhw banyak para ulama sprt imam
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zarkadyi, assubki al ahdal dll yg menyatakan bhw kaedah itu di bangun atas kaedah

mu'razilah U.Sill audi|9 Julia]| . Hanya itu Sj, tdk terlalu rumit Sprt yg antum

mksdkan. Klo antum tdk sependapat dg imam zarkasyi dll,,, ya monggo... Itu hak

antum. Sy Sndr merasa tdk mampu utk membantah atau membela pbdpt imam

Zarkasyi dll.. Ilmu sy gsk nutut. Jadi ... Sekali lg, sy hanya menyampaikan pendapat

para ulama yg menanggapi dan menjelaskan mksd kaedah itu, makanya mnrt sy

penjelasan antum yg panjang lebar itu sprt gak "nyambung" dg yg sy maksudkan, oleh

karenanya sy menyarankan antum baca kitab2 yg sy sebutkan td, krn gak mgkn sy

jelaskan lgkp di sini.

Abdullah Afif

Al Hafidh Ibn Hajar juga menguatkan kaidah tersebut diatas. Dalam kitab Fat-hul

Bari ketika mengupas hadits:

|NNA ADHAMAL MUSLIM||N JURMAN MAN SA ALA 'AN SYAT |N LAM YUHARRAM

FAHURRIMA MIN AJL| MAS ALATIH||. Beliau berkata:

J: -> -/ > - -u) su-S J-S oi -->J :

WA FIL HADI|TS ANNAL ASHLA FIL ASY-YAA | AL |BAAHAH HATTAA YARIDA

ASYSYAR'U B|KH|LAAF| DZAALIK

Sumber : http://WWWislamWeb.net/newlibrary/display_b00k.php?

flag=1&bk no=52&ID=13335

Al Hafidh Ibn Abdil Barr dalam kitab Attamhid ketika mengupas hadits:

9 -- 9s - - 4 - 4 J- 9 - 9 4- G - 9 4- ua - 9 °

--> -u - Jé lui - 9 Je: : - - 4 - 4 J- : -->

Beliau berkata:

* 4 - 4 J- 9 : Si - -ju - - - -u, su-S 9 JJ - - -

u: -uu- 4, ... : , - 4 °, -4 sew rel 4 u: -4u- 9s - :

J-, -4u - G - - 4 - 4 J

F|| HAADZAL HADIITS DAL||LUN 'ALAA ANNAL ASY-YAA'A ALAL |BAAHAH

HATTAAYARIDA ASYSYARU B|NMAN'| M|NHAA.........

Sumber: http://islamport.com/d/1/Srh/1/8/133.html
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al Hafidh Ibn Rajab al Hanbali dalam kitab:

-S &l: , :- - -- ->Jis asal & -

Beliau berkata:

Je ve,- Jl -si v : - S J } : - J-3 je - J: 3-23 ua La J. Je JL.) J. 43

us } : 45 u453 a;- - - - - - - - Ji le J. La Qg {& J: Qi S1-la seue

J: ; e : : {4 -,- w S $le -- u : J-a: *s le 4 - : - sist Si :

ul SE : -u, e :u:S 9 e Ju - - luas . 2,- - - - 4 9u. l° 4' - : -

-,- a : 2,- 4-Je 4 a - J: , : - asu G-Ji.

Sumber: http://islamport.com/d/1/Srh/1/28/633.html

Umam Zein

Hemat kata ini adalah kaidah yg dipersilishkan, mukhtalaf. Selama kaidah ini masih

mu'tabar (walau mukhtalaf) sy pikir tidak perlu dipersoalkan lagi waliditasnya, kecuali

anda sedang membuat tesis yg mencakup latar belakang suatu kaidah. Dg demikian

penjabaran atas kandungan kaidah itu yg sebenarnya lebih penting dibicarakan.

Nyimak...

Abdullah Afif

Lalu bagaimana dengan intiqad (kritik) Syeikh Badruddin Az Zarkasyi dengan kaedah

tersebut ? Marilah kita kaji bersama teks asli dari kitab al Mantsuurfil Qawaa'id karya

beliau:

-A33) 3i -,-) 3i ä-u) su:S J- J-S

*-J J-Su Sueu eus Ju J; ) : le - ia 2: - Sue le J;-9 su JGi

* As-M & s>:ul -, w: - es- Sue le as-S : , :-9 -->

suai - - Jss-l -u! : -, - 4 J-S & - - Jss-J - - - -as

J-S e ->>,'J - A - aisual es-9 : Ja di e4 - A ->>J --8 °

9:J --S A, J: ->> 9 -ji - J9-34 -,- le J. v - 9° --

Jw 4 su 9 A- - - 4 -- A :- al J-MJ - 4 -J- 9 Jss

seJ ->,- :

Sumber: http://islamport.com/d/2/usI/1/62/535.html

Menurut hemat saya yang dhaif, kayaknya tidak ada kontradiksi antara AS Suyuthi
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29.11

dengan az Zarkasyi. Coba perhatikan apa yang dikatakan Azzarkasyi:

->>> 9 -J - J9- 34 -,- le J. v - J Jè

FA |N LAM NAJ|D MAA YADULLU 'ALAA TAHR||M|N FAHUWA HALAAL

BADASYSYARI BILAA KHILAAF. Dan perhatikan pula apa yang dikatakan AS

Suyuthi:

-,-l le J.J.J J4 J

HATTAAYADULLA ADDALIIL'ALATTAHRIM. Bagaimana menurut njenengan ?

Agus Sutopo

Aari awal lagi saya menyimak memang tidak ada kontradiktif antara al-Suyuthi dengan

al-Zarkasyi apa yang saya nampak, kecermatan para tokoh dalam memahami nas

(manhaj mafhum al-nash) perlu dicontoh. Tkasih ustad Abdullah Afif yang merujuk

kpd sumber asal. Ilmu yang barokah, amin, sebagai pengantar mamahami makna

ä-u) yang mengalami pergeseran makna, boleh dilihat pada link ini

•u-l - Jl u-l :-t &i useu -ux 9:3-9) ,a:J-S ue -u), ia ke-3.

4: su-JJ : -) :usu &: si4 usilei ul.

http://WWW.elazhar.Com/feqhuX/2/26.asp

saya juga menemukan kutipan yang disandarkan kepada imam al-zarkasyi teksnya

begini:

->,: ul-ei -Ak-3 × 101-2 -J J-9- Ju-Ji ola sual Jl: ur. :) au) Je

J; sas u,a- -/ > - -u) si w- -ala & -| >: J su-S :- :
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c-J us- J* 3> s, al le : , al - al 3 reul - ul-ei : J; sas -:)

al & s,-S,

0505. HUKUM SYARA" ATAU HUKUM ADAT YANG HARUS
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Mansur Chan Loch
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DiDAHULUKAN. ?

JAWABAN :

Masaji Antoro

Posisi hukum positif dihadapan hukum syar'i ada beberapa kemungkinan :

1. Hukum positif menetapkan sesuatu yang tidak diperoleh petunjuk nash al-Qur'an

secara sharih (eksplisit), bahkan kadang-kadang sengaja didiamkan oleh Syari', dan

itu mengimplisitkan kreasi mengatur "al-maskut 'anhu" oleh ummat Muhammad SAW,

maka hukum positif seperti ini bisa diterima dan diikuti, sesuai dengan penegasan

USman ibn Affan ra.:

:Ni :

>ual -J -ue Ju :

AS >J J* 0332-3 Je -: - 9 Jual-J Al;- •ae ue 4 Je) Juie J, Jus: e-3.J * e- 433.

98 "atau 9ua-lu 4 9" - 4 : 45 u: -u-l 9 evel J-ce:

9 - - -S: - ;;; S: * us- 4,- S ul: : ,-b;; ): sa: La Li ru -

2 J° .1 C .sual J-J --> .33)> J' J- 3 -) Jual-J 33°3 Ja. J°3 Jual-J Aal-)

5.Aeu) :

-

4; : 3 : 4; Jé au le - saeu - '-laju k: : e: --

3- 2 : --S : - Ju - - -- -- u: J- - - 3 :

- 9 : A - 4 Ju & -: -; : & -, -e Ju Ju -, - , :

Jes- A - 9 -, -e Aaju su-S) '-ii- - 39 : -- se4 -4-l.

121 - 1 : 1 -! ..* 1403 - 4.14 -SJ ) -s,-)

2. Hukum positif menetapkan sesuatu yang bertentangan dengan hukum syar’i, maka

dalam posisi ini harus ditolak.

3,éla.J -M :

w : - - - - - - - J - - 4 - - - - 4 - 4 - 32

& es, 6725 ° 9- awu -- se) au S; e-9 - 2 : - ;: :

2612 - 6 : 3 . ... 1987 / > 1407 - : (

Jxi-l - al Jé :

J Glei v -: La (Ara- , 3 : w) 4: ": : -- u:" , : Als, (9,53 -- u:) 4:

Je ves's & - -S & : - le - 9 - 9 keuall &-lu -S & Greul :

Je b>u Jus Jea,-. J. J. - S si (eu S3 - 9 -a- , se) J; Aeu-J &,u.

e-9. 9, -- }, -es-e "A se - - - - - - -- e-9

Juas- - - - 32ue - : - '4 - eu "s,4 - G ->
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"el S1 seal -ju -S ssue -- le& La - - 4 Jw 4 -ae - seu :

- Js le - "eu-l :Ju J; 4: 4-a-les "GM -us" as jau G - u: "u-l: ,: :

Ju: , ,-4M Al° --> - G -)' Ala Al2 -> -l: Al° ul Je : - ul: : euil

Je 13 : é; ) -s, 29 - - - - - - 9- - - - 9u :) Je,8

123)

2 : - ; ; ; 3-eul: :- Je- - 4 - - - - 4 - - - -

s)- sis) "lau S; &-9: :axe)

J - 9 9,- 3 A, *) sel - 3,- tak 8 - - 4 - 4 J- Je

170 - 18 : Kali , es, 381 : SM- - 4)

3. Apabila hukum positif menetapkan dan menganjurkan sesuatu yang tidak

bertentangan dengan hukum syar’i, atau hukum positif menetapkankan sesuatu yang

ditetapkan hukum syar'i baik dalam perkara wajib atau mandub, maka wajib ditaati,

sedang jika menetapkan sesuatu yang mubah, apabila bermanfaat bagi kepentingan

umum maka juga wajib ditaati, tetapi kalau tidak bermanfaat untuk umum maka tidak

wajib ditaati.

sse-J :33 - Ju :

13l v ->> --> -ae 4-la. A. Jus Ju :u- , Q!> --> - - - Jl: 43-3 su --> , -!

-9: s:u-J 4393 J: Je J: --> J: --->-* te; Ag).4Ae A, A-La. S :u. 3i •s: 3i *,- Jal.

112 J° .1 C Sal y>)

j --U Jé :

:u-) iala) :Jua.J & 4 , v Jus 1814 eue - - - 3 :u- , 3 av) •: J- Ji ole:

407 J° .1 C Sal y> -9: j --U Aè,° --->-a : :S : -J Je J --U)

Wallaahu Alamu Bis Showaab.
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30 ILMU ALAT

Bab ini berisi dokumen tanya jawab dan diskusi tentang hal-hal yang berkaitan dengan

ilmu NAHWU, SHARAF dan BALAGHOH

30.1 0395. |'ROB LAFADZ SYAHADAT TAUHID : LAA ILAAHA

ILLALLOOH

Agus Sutopo

& Si J S -,

* *

4.A.AAA

-lu-S-->, -el-, Le 3, 4, S14 : - 9u : Ju-y & :ela usul° -- u:

Jas tel° : P3las-J Jiu-J 24 J. 5,3-Jl.

->761 - 3,- suas sua & J S 4 : -Le Ju-).

->794 - - -s, 4, S14 : -Le Ju-).

- a1014 - as- 9u 9ual-e e :- - -is-je - - 4 S|4|8 -1,2 Ju-,

- a1101 - as- : -9 ra, ia- J S 4 : -, Gi-ge su: sul.

es, e-904 : 4 : - 9:3-9 Ju-, --lei - -Ju-Asia 9 - Us.

: -esa- - - - - -as aura & - 4 S14 : -Le :- es s,- ju, suas

4 ruas J Ae Las -u-a-l & 2, - 54ue ele: : uls le J-: :L -S- - -

54, - 4 & re, Je sisi-s.

J. J.S : S: 4-eig s,S - al-' 's-9 -- 4, a.l. -bu- r: Jal : ; L: -je &

s-> -la: : - ul°.

e-4 - 4 - J- -- -- uas 9 Ju-14,

s)-a: Pura &

11 -9 - 4 J- - - - 4 - G - - - - 4 : - ; sel.

-Jal e-4: 4, Ge - &-as sue & Ae e : a 708 - 3-4 s3 -> s,au u:

*9.

49- - aura & 4 Jui : Ju Ju - 4 : - -,-lu - u5 - 93-us & -Jé".

-es -9-8 -5 ° -0 J* :4jui.a.:+ J°3 (>3ia: P3las-3 3.a. J: : -li-ael J, 242 eu: J! 4; 433

:u 4,4 -U -- su as - - -a.U 3- - - ul : : Jl U-Jl.

4 - 2761 - 3-4 ss -> - uru: , : Ass.

euka - Jl U-, ola -j:
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34° 3 -); 433 &2 (88) ºn <<**** 343 ºn- Jº selº & J 45- tº 34° sº cal”

àJu-J) *Ais J. 3,43 .33:2) J. 3,” “cº,” *L*.* J. J) 4-9 4-3-2-J).

4 (4… aš s> -- Jº Ae Jº Jº, 34° 4 53 ruº cº -> <- 4- 4- J3.

*a*, *) --9 tº 2 || 4-43.J. i* ** $9).

1- Giza ºr “as 3 -ºº! ;-'.4, a 4- ºr -j- Jºse º-ai. A sº v 3.

2- tº c. 34****, Jº cº-, *,*,*, *BSU Jºº Jax & Jº was 3 - Jul & 9.

3- Gº! was 3 × ebi Jº Jº, as A 5 º' Jaa, Sl.

4–2] ºuts tº 2- Jº Jax A*3-1 ºxº cº cº-) sºlº Jax -jū l-, * * ****, Sl.

J34) Jº J. “- c.** > .344. Jº A- 43.5° Jº-y ºr **** * *** & J & 33i: “”

3] A 1088 i. Jºy ºra.” J. * *3 “JºJº 2-4-ºl.

> J A Gºl, º sº, ºr 3 tº Jº — 39 tº &. J. J-2) as “… A --S #3 º' Jes.

\4*:

1- J - c. 4- tº J3 ºut.” & “Aiza A •; J Jº, as 3.

2- --> <-3 -i-e tº Jº as 34-) -48 #32- 9 - 23 ºil a 3- tº º J| 24, 4-, * *

Jºë Ju-Jº wº. Jº all is...".

4] * *** *** * *- : 95 J. Jº A & 39, Je & Jººs & 9 —ºxº cººl.

•le J, i.e., 43% us -*~ *** *4-, * *-* > 3’& ‘es.

4) S 433 3 -º-; i.15 & S. 4× 39 -S w/º 3-3 4-Jº. 54 & 23 J --> <- 4-3-S -3 Jºy is

J. S.".

S! As º sº, Şºw Jºis 44-34 -15 º'S' 44 &#91 -S. A -aºl; sº, 332 dº, 34° 3 -a.e.) 5, 43,

$48, 334-aº & *SS Aby Jºaº Jº 4-3-3 J. 99;…& J.' 3.25\s]] •-4* àeu- J3 Jº Jas • Si J.S., --all;

33-3) Jax Jº &#91 3'-- 3| <-as su-S J2. -a 3 Jºaº.

J:42.9 --all; 4-3' ā- &A Sīš <-29 JS-a-Sº itsuº & <-a-3 &#;" 4-3' Öº Jº Lºs --~~ Jºaº 439.

islaº-J 4-550 -> *s:

Jº «-» ā- cº &#;" Lº:

1- sa, 334-J -,e}) > A3 lº- J3 4-) & 23° crº 3. “4- &S & 23° crº Jºã S!"; cº--"S" 3-2. 3|

cº-º.J. slº cººl.

2- Jax º' -,e} as 4.3 &-J -a ºr JAS, J- “5 -3542- S > 9.

3– N" J5-> J3 \4- &23° 3. “4- & S &23° s <--> Je'4' J i.e." J S!"; “a. –354- z-J) &".

4– Jº 99-9 & alis ‘Jºkº cº Jºãº -Leº |*3 …]"4 S!"3 Ugae Jº"S" *—"all"; *}^* cu-S)& 3|
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srººy.

5– s, e il –9-º – Leº lº? la- & ex- A di S", al & ex- sºlº! S" èi.

6- e il - A s - e asº, lº sa b ial -Sai, il 2e il SI', - e -S ºss o

º,sºlº e solº ºra.

eserº cººl º º –a eb:

1- J-, e di S. 2, si è º S si esa- - as º se S e essº si

2- -al e SS S Jsº a -2, e il casº e S - tie il SI', i s el- - ossº si

Jºs - se ce - se e Jag º ci º - se il sºlº º casº si si e' a - e

su. Se sl- S - aiU tie si e' ti allº è o Slc-4-3 e -allº - si è e-l & S e al JººJ

cºl rºs è sºlº uºsº, e elº - eº ti è S Jºº º ex- tie ºss o el; -Le) is - sa

- Si cº S! è 8-9 e si sa, el ia, e lº cº 33 ae...

i salassº è S a sºs -SO -bº

sº Sl a &ély e-S. coSel Ayal asl, il cº ese - eº - ie? º-bº e-º calu , olº di ieri e º,il Aa!

º e sºlº sºlº ce ºil $ S 4 S a- le ese º sº -, sº sºlº e sºlº se, a

tal è - a c. ai ss S! - 3 -S º di essi essº -allº sº, 39 e le oas è e: º e, al

ºgº - - Sea A e º- e, essº-, e sºlº i 2 - J.

sº 3- sº i-ball cose º,

(1) e se sº gassº -, S is gº, e os e l'S SI 4 S e eso, si gli egº - es SLi

–ale ºsu 33 Sa-lº Selº cº º; "S" Aa. sºlº e-S. º,

es SLi º eºe il sºle e S º ºs:

19) - (35) esca di S al S) -).

3) e 3 (88 70) aai (26) J-J (116) 3; J (98 8) Ale (30) Ae, (14) ;s (129 31) - G.

9) Jº; J. (13) e al C23 22) - I C8) Seal (65 62 3) º è (6) e b).

25) su S (14) e (2) J-J (iS di S) -).

87) su S : (ei S di S) –s).

107) -, (17) e S (ss S i cassºe) e,

6] sua S e -a soul SI º S SUil º º se : [5] (3s S d S lº igº si è resº iº e Jº sl.

7] S ois e e- ce se il 4- 5- ois sºl

eS º al risº, ºli º º ºrº esº, 3- di S di Ss - a S. Jae Jº S 3 ss 8] ze; Jº».

se-8 e- -e S - - se I91 e, se il sºlº 4 gº º is º J-, e di Jº.
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(2) 55-jl - ed A.

e-IJ3 Jºs &#, u lels -ser, e-42-jl er 3, 5 &-el, Gé (dj S! AJ! S) 32Lé- Jº L-15 -299.

129) (1/103) 53-jl gas 4xe, sy-, 5- 5 -l).

206) (197) (188) (183 /1) #25- tº- -- ---- -- --).

isis- $ - $ - $9,- $ -, de S A- 4, elſ, ee: --".

Jºe, 52- Jº- G? eIJ3 J: 43, e-à---- -all, 8 & 23- Je JAJ) Gle &#,' 92 42-3) : [10] Gºrsſel cli) 3- JUë

JJ S II S teU3.

43u - S. suis S el-, ele A A- lºs ->'.

dj S 4, 8 dº-eeus S &-es- en sales- 43u - [11] &#$*! Jë.

(3) - J A:

ººg- $ - $ - Jé-l:

12] J--- --S ST - S, é93 & S, Gé-> U -ail

x2 32, 4-32 via- 3s S sl “&*) &-29- G? :43323 8 dº- 39 lie! Je egº" lé-aal 8 &* ie-ef : [13] 's, 2-5' JUë

43 dj Je is Gijs dººy els: J- see Lee eigeë) -+-->- 33 44-, S &es- & Ja e-S, S.

dj S! AJ! S) ul,ë ale, “&*) Vé-29- &S Lé-1, 8 & 23- Jº- Jºe ie-es : [14] clâJ) »l J33).

Jeu- J33 --:

te e-ls Gy-, lees- [15] -sºº sla-Seel, als

>-T Jé, ->-:

161 ---- $ -- - S, ssd z- sy-les-l

145 S! le: 4-1 S ell, A L-5 J.5 Lee: Slaa e-ad el Gle [17] Gey Lee (4-1 bej Blas.

ser us tºa y-le-a-W Jë is [18] 49- Jë Jed Gle -alºu-a- el Gle -- Gell - u ex-as-ls:

lag S1 is: 4-ls de gevel 9% is iſ - Jºsé J, des Lee Jºo sº.

Jºl S3" AJ,3 G#",-" Je egº- 9% bi Gle “Ju-J| 4-3 Jºë Gle ual '-2-2 43 --2- bi 44: [19] G#L- Jºl JUë".

AAUiº.

4-3'', ...lé-Les Juºd e- J-4- 45 eua-S" -3,-, «Ju>J) u-225- Jºsé-r? gle"-a-" -à-ad, :(1) [20] «les Jl,33 9

sº (dis) | 3) Lºsser en Jºl geen eles ss-s- ge Jºey, Ada e-see- º -S

su Su -ad Cy".

à-la-J Ju-J) ->

&-e- 88 4, e-$- -*yle Las- Ju-9 15 -a- &x-- --> <i>-i-e 3,-- Gº A &# 34,5 à 2 - 4 - Ju-, olé'.

Gle CP 4-le- A- Lexall la - «52le Gº- Ja>- - 543, .34 -29 â393 Je &#3 “&x----| G? âs-G' âJu-, us*9
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u: --1510 - : , -27 - -al lalu se-J -J :Jl.

J - : - G - - 4 : 4 res-b su-l is - de 3 : 53 0-, - , 2, 4:

: 3,2-0 & 1038 - 34 ° 54ail : --e gū )-J ->J ex.

&rel3.J J2a: J' Jexas -LazSl: -:- J* 3l>: } u: 4-2l: Lau5 -J13.

Ju-JS : U -> -as 5-lu ule 3.'a's - - 3: Ala-es -ali --> 'e --> Aés.

L>T3 Nsi J ->Jl; 3: Jus.

--, G'-, J •

J: 43

su-u: J-4 -> s,-S Pura & -->: [21l L 4 + 1 & 4 J-> -> - Jé.

J- [2214 S14 : -,- :4-): - - 4 --4,- 9.as 4 -- -

-as -4 & - - --S'Ja -es.

IS A : -S : -als &, 3;-l.

23l : J: -al: SI - - &, y-l.

251 ia & r9s Aks Jai. e -- [24l 9s, I-l 9 -494 - eur ul le Jal

s: :u-us : Jae Jess, su- si [271 -as su-S e-au 9 rasi [261 susB.

I:, Arsil:

Arsi - - 3°, -e.

99-es-us: ul, J: - es & - & R &es & Ja'48" -->s-S : 9 usi

28l :ual 55 - 9 &,-J 4° 3. J: eu-a, ola AS eur 896 ×-- -Les Assl .

3"S" y: :-a: Ss Jaw LS : le sas - Ju-J J- 49-l:-a: ei A. S JAJ S 54eé & JS- A33 -3

> - 4 A. S : - S u: & A. S. sus.

301 J9-S A : u&- J. A. S - - - - - Aa Su I291 -- --Bl

J- Jaw :: - S- : "A-"J- 9 : 8 : 9: 8 J& uas - 4 - 9sia 9 Jé

364. -Jul 3° sluas 4. Ju-J Jawls &

32l :u : 5 syu's $ 9 & (4 - S : - S. su & 2) Ju-J 9:- : - sa. Jat : Lasl

--3 : 21; su & I33l au le - Axis se, J- (-) 39 - - - ai

S"S" - u : Jeus eux es,-. Juei --> -a: J- 's-'s (u Buel 31 - 9 5-J Jal - ul:

35] Jual) &:5-J9 : [34] 4:9- Ju: e.U.Us ),SJ 4: Je JAM: 4: 4-> :4: &-l -
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- - - - - - -, SI Jº - ex Sº sº, ci ſºol º, cºl e ass.

-le e, a o - a º S SI a -3 e -S Jis ce Jill è [38] e si sa S ale : [37] & al cal Jº

-; a ce º, Sa se S su'.

A º º J -º º - º è sºlº os S, è resº e sia o nº oi sace sia cºl Jº

39l sºlº e sº J º - º, se Ji -, e lº è - º gl sºszo e-9-ºcº Jia lº sl

S º egº J- º - e ºº es- ex- Jsº se S e -a e Sl'º - ea o º esº,

Sla) - A gº s S a - e le cºse º [40] e al -5 e - e) e, Jº è g - S,

i-il all ' º la e.

41] 4- e S º sº SI sº) º is º e is alsº, º, i SI a º A e ci s;isl -

3 ss as Jaº º e, sº [42] - e J-, º Ja" oi e, ea e º, Jas S -S Jss,

sl. Si J a Jº-Jº è Jalal e ui li ail º Jºe S agi è º JAJ ea: è, J.Al ºl e se Jalal dº Jalal

SI A Sºs os di S 2, si è s gas se S, ºszy è e si e gas e Jº ci si si di S. 4 S 4,5

se gli è J-eº sº, sºs S! º è J-e so se e' osº e Slay e ai le us Ja! Sº [43] 3,5

441 ss -S J- Ae S - e se, º J-, e lº sº e J S 4, è -al

è ai a S è9:

Sa - - e sºlº - iº e sºlº º SI ai e di Sey º º gas - Ss 4; J.S

al-Ji sº es Véºl Jº 39 3, il e la 3 si e; el cº9 tè, J. sº Jº-Jº º, il elº Jºe sºlº N DS º

al, º ºs os .

-e sºe º o sº - Jºs e Jºe sb--- : : - 9 - -e º sºlº - º sº.

Jalal Sº cºsa e lº g ,izie S Jº - [45] -4- & "S" cº S .S- 8 e 9° crº Ja" Al Sy Su gº cº al pº º,

39º ae cºl eSS º º i 5 º Jº-Jº Jº. sº Jºaº zº e 383 slºS º Jal º pºil.

e Jal el e º [47] J-e's Sls - a) - º sº, è ſtol J ai le cas - J - e ſi è esb º,

JES - a 3 Jº º e, se lº è e olge e º 'e JºJº's - ee Ae e, se s - e

e gºl º sº e sº che si ſºl calº º rºssº - si è Jºº-eº -, e se sia

[49I ( Jºaº ca-i - º al Sel, e º ersº.

50]cº aa ºyºl? caº aiS S lis, a ºes- r-al cº Jaºlº 3- us -3, -"S" - ei ; e il -

Jy-º Jº é- & ex- sl -4- º S & ex- si ( [51] & ex- sº AS ai e' il S", 3- us -3, - ed ei : gli

"S".

di es . - -, 31 (va si i sigi- os 33 e ai 52I e Sl'ass, oss- S,

es sa oas, e º sa º cºsa - 38 - esº. Al 6, º di essº - se si es".

U" sé ea9".

S3 si -ie, ſºlº il sºlº se ela, si è esa. -sº e Js º e- e si ossº olaiº, Jº

55] Gs S II
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56l silea e J-, e il ss sºs-Jº se sai iº e il sale e º º Ji asil

ete il tº SS 3, si è di 45 e le [57] ea º e-S 3, ass

58] SS e S e lº sº blº º Sºs Sº - Le e, se le si is º ca a- esºsº oasiº 5, e-l.

- esº, e º ai -5 e - sº esa, ºssº ola. Sº sºlº e S i- J. S': [59] -aS Jº

ºi si e' ce lº siè sºlº sºlº le ºº al 23-9 sº- ºra si è ºri ºl, lº ºg".

a º sul 33 a gº º al sºlº - Jºl -si lº ºsas & S Ua e se si s a S : [60] o al s» º,

e US sºJºb cºrsi ce".

62] sºlº di S. , s- "S" - "3 . [61] è,i sua S 35s oi gºbl .

Jº J-aiº º ese, ore e ºr º Iºls- e us, J-iº e iº - e-gº e Jsi º

64] –3, e- ed ei g –sº? ce, ºl -

Leº Jyº & al cºl ce li e le 23, cºl eS saziº:

651 a Jº- s; se si estese º si suº SI

- èJº S si º - è J- SS º º ese, lº sº, es S - (-5;- S) -,e ci e

L- CIS -,e o º e, º, e

3 e-gº, º lº sº - - - - è e J- S I66le a se e se S SS º e-ey ,

Jº-JS -; º, e- Jao e Jº -.

esau, [67] Li-S ed & S o Jillº.

Jyi e o º ,al S. Jay S 3, -º-S e si ae cºl suº

-º- Si ras e J-aisl - a º [70] - cab - U è [69] stili e ºbs o & I68l e le sue, Jº S

S Jºe –º a 49- –si le t- -, lº s-S Véº sº Uila "S" sº Li-S, 49 º.

- º - i-S º e-b , 4- os º - "S J- e sº Ji [72] J-e-I A [711 el calciº,

Véº e-S.

elº A33 ei 3Sel sº ci sl ºy9:

73] -i al - ,se e, sº it S, a Sel

º3 casº a-l sº A3- º sºle º raiº zº 3 casº -"eº" e º J. cº9 º ce" é º ei g ze S

Li-S.

ia ed è lº si sa e -si e J;- & al cºleºs Jiº I74] o - e se le all is -2,e esº.

- - - - - -S e eLeS º - e º º,- A I75] S J- o e, si sa, - -, e le esel si

rºll è e Jºe S"S" el Jºi -.

S º º Jiº sºlcº , oss S º, se sº sº, è srºe; e -Le) º Ji e- o, e cºl o le
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76] seley Vººr «s - el 433 “J,-90 U2 - 45,-. J Jele Ladiz- Us", cle- 9u-Y) &x- V* 3,SGJ) &* bus 13) 49- ral

L-5- Lº-, vºi- Lee.

-lee L-1 (41 -- & J-JJ-e alºud"S" elk 3! # Juis ºf e->- A J- S"S" èl J & Lall cel 2,53 u. el Gle

- 20 A, ee! Gle J-du - “l el-- ----U tºel S - J- JL - Jö Al JB 13% gºed is- & J-- --U.

Je 45-j"u - edia S eS - S slaas gle -syJ>> Leº ST -5 3 -LS z> A [77] "aal Jé as,

'- eXS is é90e) Gle -9's- ble S & les: J-S le: raad eezel & J-eil-tale Sle J-, Jee alºud"S

& Lal Jºl &* eSASJus.

èl 352e S, ‘s-S & Gº- a S :Jus e-Jºs eIJ3 J] [79] G-, L-" ij S" Jaar er gle I78] -->J cel 3) 453

e-J, de esse-le- zº see-Sell- 8 Ja, eles- [8014 e- eS - A-le- U- As- ess

→a- eis 'dj ST - - - sairs - -- -- esse- en A-jes vele esse-le-zº- ºf e- sed

“Leg - el: “Lie As-J) -#lº &# -ail.

bi S! -3, e- u-é#'252-5- 52, zºd| èl &- «lexi- LA, Lºg lé-3 euze-S" Llaz -- lia, die J J1,5S Ja! V- é,3 li A3

-Le3 G# Le Jex-- -3,4- - - - lies ee-ell See Jesse- -3,4- - - -IJ3.

9-3 & 14e etal ce Jeu de 9-3 e- e;le de titel -la-J. zº. A la -Leº de 5-sel stijl - 33 43,

3,SGJ) J€ ië,-Ju.

Gill A - 31-1 blºed eisië e-Lº Gº ellº &- - Ji bles-,

esel, tel. +-- $ -- Je-, see-See iſ 3 - 3,- U-dj ST J-e-J, eveeeel 3, 4, 9e

Géºl 294-'&'.

die al 35-9 ogs- & L-"S!" Jº- & Gle lie: 2, e->- S, 3, e-S! :-J) die | Lea: 3! Jyi el Jºlijs

elel.

aji->G L2- als Aaij eXS 3 [81] 's, 2-5' eIJ3 S3 la- & 29- LA iſ Sl", rººd &-23- G#'all 'N" ºf :\é-slºt

25-9) - 51 x- ººi: J. e-aº Ji- -- exs iſ $ 4, 8 ºud, e"J| 19-3 & - Gººi- Bladel -a--- - -$3.

'N eSAS3 &S ººi; G. zee- S, cellis J-J, Jºl- eSAS3 l;lazë . 45 S 3.0 G* J-) S :ul,3 245 u! sl 25-9- 31

343) 545 53 clië>ë eSAS3 44% &# 'G" eSASJ J-el Lead- Jager, de 33

è>Mary J. Jºzy Jºse u J, is bi á-a- eJJJA ! Jºl susº- &---| 352-3 Jº- ºf 4-1, G# 4ei: J-2 Jºse V* >>-l

[82] - SY-) J- Jz) Je Usſelº V* 3-a- als «IJur, J-2, J- 4-1 ---- -- 4jl &eu- slºº I “J-) Je Usſelº V* 'J# [313

[83] .

use-, e-leigrºu - - - - - - [851 6-ser tºe te eise) , R41 {+ - iſ geves, ee) is

3ueel Jai J-SS eS deed als e-," Sles - ceº Be Lease -1-2 e-> Lees eerste e-0.

4-5 gebºr te 'S3 J-el- last 04:32 eSASJ -"A: J. su: - Sl,

4-5 Sl Gelz L- 'J# 8,-- <s-sº- 543, 4-) susº- “Jezel &- 49 133 “susºe º 45 -- BL &--| &las Usaaie Y lAA 9.

4- tº gº iſ egº -- cºaui se dj S4 S Jés leeg vele glas- e; Sy', º iſ uit - A is

ol,-.
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jua. -\!) N :J: N . [86] Lul 3,SJ -lai"S" & La 3-23: l-J 3-23° J & N!" 3 • :J 3-23° J'AU N" 0313.

5,53 >Jl: *,a.& &i -->: L-Ms.

s->; 895 Jasu : 1 - -6 -S : 1.

87] : E.U. JS2 Suai rel° 4-94 slu. 8,53 usau. Jaas -->J Al r& eur sua, -!>} Las[

lé* Jr.: u. "N" &i ua- :J:42-3 J' &u=} 4:Je- 33 433 J* 22u-il J: J: sual J-a: •,Sis 3,Auju .4 4-)

88l S. A. -a: ); gu -J S Lu-Jl.

-i- 4.1° J 4-) s:->;U --! r963 4: J3.

u. Ju- J' u5 :J J° &3°, Ju J-3 4.alu -S & :) (AJV. es, 4, S"3 - &- 4:"S" &: &i :U4-2u.

•l,-) -G u: &lt; -9; 2. .

s- - 4 : --> -l: , : 34 - 18919 - 4 J-4 -, -9 J: u: -:

-,53 - 4.*.

901 45 - 3 - - - 4 -1,4 J>> a 4 : sel, -es La 9 J58 ouelsel eus el

J-4u & Jas (u-a, J-lu & -5Jisal: 4: U -asi I91l Sja J3 &4"J- Ai 'e - Jul

Usé).

J-- 3 - Ga. e- - -ae & ja - - - - -4 - 1921 - 9 Ju-Ji:

4: -a: Si Je u: 5,9- - -a, i-é *; e"Gua- -asi I93l 4> ->,'a-J Jaw 3 ->sa-J :

94] J;la.] .

:4u sl-S : - - - - - - - 4> - 3 - 4 J-S 9 J58 ° ->us.

45-l Je Suu.} 3:45° - J-J' - 3 as Aé suay: Ale J -2, 33 -ael Jal s9.ad Jae Jé.

-: S} I96l {L-4 gers: : - S} - J- eus - - - - - - 1951 e-59 9 gu ge

eus es's -- se- 9sels I971 (:e.

-al& r.a si Su-: A - 9 sy: :u-. Jae Jé.

I-a) -->l :

-- - 4 S! - us.

* - Ju es, Jee: Si J- ; 4:1:9 4 : si es - - - 3 su-S & Si u:

u5-J -la-3 - su-S 332 : usu.J J;-a> 4ua: 3 - G -->] : au su-S Ai.
A. - Siu- - - - - - -

s-se: - - -- 2:--e J. J-4 - : --eu -

se & Ai u: J- :- S3 &, AS; e- 3 Jul -a, c: u:uas su-S -a

98l J3 la- &es La J-J3 Ju-S --> 3°3 Juil sual.

J* e- su:-S Je ">>> S!" -a •6 3,-- N yl.J J' J>) S : -l° 3l eu! :-l,SJ : * J' sus J->J 3l A33
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is - , e lº è la JAJI gº º).

3;- S, I100l Gs S º 3 gº gº . -Lº es º Jº º il - 1991 es - i vi o le

S º º -alº cºl e Jºs e e-S e Ae Jº -asº sº e sºlº e Jº sºy oº º -al

is - e ce &, º - e- S. a) SL 6 S esileº - e ce - è 3,3 S º le esel ass.

ele S -as J-- º - Si te e S è J ia -a - ai S e S eS3.

gi- i J-Sai se Seb º le Ss, gº º º se ele, º SS e -, sa º ,

102I -ad ese, º iº - 4 Java i gºl e il

aa el e il reaa 3) e º [103] aiU e S" -S ti e' di S', G- sºst- - ºssº e sº

laiU è u gº 3- 5 buyi º "S" Jy-º.

bas 3, Jº Ls - è Jº SS º SI a º Jay S º se il re S - e Jag - S, saS Jº

sé º, al "S" e lº sº - è.

s- - è, I1041 il - e - S os º il -, -ed e Jºe

Jº; º ce" ei ze a S -3° Sl a carº alº, iº è S 3! sº sº 3) ie" ,e" 3, e º - o! : [105] sº Jé,

casº gl saiº e ai S º esºsº il sai S gas os".

e e, Jº Jº º - se ce e ses- e Jagº - º - e se -, se il SI º S A Lei si

º- pºi è e-l & S.

tie oss º al -LeS is - sa- se se slal S - ai ti e si e' ti allº è di Slc-e-, e –allº

ºlas S, e el º cº-J & Si iº S J3-2 a º e, J.

- S e SI' A -, e si sa, sºlº elº e si ae cºl rºssº sºlº

i-- - sia di ey - Se i sº . . a- e ss.

e- se e casa di Ae - va e º, al ceº -, º -,

sis e-, ese, º --

pºlaº erº

1 1985 la 1406 euy -ºs- eu. -- ebs- J- Sºsº e º Iss- siº ei sy-aS e s ..

2 e1981 la 1401 S a o se è sºlº lº si º ziº - 3 -- e ſi è el l esel.

3 e1985la 1405 ,S alle assº - e la s .i- , - era ed ºl,

4 - ia a º Girº - sºlº - si era º).

5 - e º i- Li cºal -4 sua-S ese- è sua -S.

6 e1957 la1377 -- la tesi - sia su S -, il 3, l.

7 º 1406 :S a -uº az- e º sei- Ai se e al
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1612 PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB

8_r1986 la 1406 :u i-la Ju-, -; 4,- - - - - -- 4 su-i Gu-l.

9-4-, -3 e: Ju Ja' - - 3:- as- Aals su-Si.

10 : - - - 3:- :- G - J-S.

11 - 1300 ->Ju J58 iala s,-->; -, -S : - - ->el.

12 - 1987la 1408 :u iala euji -> --> Gi> s,SJ : -->J -Lel.

13_r1985 |a 1405 :u ialal Aaj syu. A3.2 ji>: , -! …,SJ QLi' -1,el.

14 - 1984 la 1404 ES iala --> -&J 9,- - - 3:- s,SJ : : -Lel.

15 -9.U -- y- 6; : Pes.

16 Jss - ra, Jail : - G - asal 5's, sul.

17 - - 44 -- as--! 3:- syu: ->>J Jiu- - a.l.

18 -s: --> -al - - 44 - - es-- Gi- suas rua , Ju-J -esi.

19 selual usu J.eu-l :&s:J --al.

20 1982 >l.* -Aali iala J.J su -; 2 : ---J J. 'J'ai- - - - --a}.

21 -jas 9u- si ap- -!.

22 - 1348 Jss iala 52-Ji iala As: Jual yu.

23 1972la1392 ji-> s,a.J -> j:- ssu y: a0 uji :9u ial).

24 ->J ala ral, J-a: : - G - es-J Ses) &

1964|a 1384 Jss iala s.

25- - - - 32 :u iala --> - 9ua-, 2 : 14: 52 ou&, &A -S :u.

26 - 1981la 1401 2u, 3l-J -uji ue. j: : :-J sula) :,u.

27 1986 la 1407 lalu ialal 2u, ->,'.J : 95,4 Jue :J :2,4 t-u.J : ā-2,J -uis-aj.

28-1406 SM iala - -u: , -!ual -ue - G - s,-a: Pura & Asa asli Aal: al

1986 la.

29 el1968 ,aui e-6, Jals - G - seuju gl:4:1:4 Jae-j.

30 sa: Je : -es: le e-au.

31 1935 |a 1354 sS iala sy, gul : : :SJ -al.

32-8-a." -S y2 - 9 A -A su-l , e,i ol,i ré-S & Jl.

33 1976 la 1396 -> 4. Gi>: sel, J. A.J ->>> AJ :Jl.

34-4,4 -& su-l y2 :-S : - e ou-a’ -
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35-4-, -š su-l y era gela - --

36-e, -eš y es, r9- A. Gi- sela: :-S : -

37 1952la 1371 :u iala, ā-a.J -SJ ) iala - 'e - G - : Al Jaluas.J.

38 G-J se -- 3 i>: - G -Q y-Jl.

39-3-> -li y- al-J - - 3:- al-J -J :33-2.J 3.J.

40-- - E.U - - 3:- ul 9:1: Je Jie & --.

41- 1979 G--> -LU 93-LJ y Jual le - - 3:- A-J 9: 42- - - -.

42 : -& su-l , Su-2 & 3-S ---.

43 -s: re, :6 - - 44 - 1980 la 1400 -ur : --ue - G - si.ae G ->; J- - -.

45 °1982la1402 Jss iala sa, ...J. A.e - G - uju : :uji ists) --.

46 4 sau. 2 :- aula : 4,4 -U : -.

47 &J eula 3,2l J. J. J.aiJ : -.

48 -s: -: , : Aji :.

49 -u&U 4-4 &-a.J :4, 9s, ex-J -e 3:- 49- :-usQ.

50 al-J iala s->; ->u:SJ.

51 ->: -il- J-- :03-la) -->5.

52 a 1409 - 25 2.4 Jau, us-J -1,2) iala -u, ay-a: ā-9-} ->] u-.

53-94, desas- : ->; 52u: 4-5 Ju-.

54-3-4 : a0 - -exa syu-J Jia.a 3: 2-34 ° : :J Jiu-Ji.

55 s: -> -,- Jss iala --6, J-6- - 3: Jie & Asal J+- 2 Ae-Jl.

56 °1988la 14 08 Jss iala --> -& Je - Jl.J .e - G - 22; 4,els &Li'l A.

57 ->: -J-Sue, xe 43.J -.

58-sau c9-3 y el : 94 - : :; 4: 4 : -

59 -1964la 1384 SM iala 3-> 4.3: 4,u.J Syu - G - aura : -) sa.

60 1982 Ju-Ji - as - G - Ju->J Auil u° :ua) : - ; vasi.Jl.

61- 1987 la1407 -š 9ual- A33 - : --S 4,- -us -: -$4.

62- -33 -i-la us-J y2 e,$. Ju Ja' -> - G - Jes-M &al;4) &-a.
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30.2 0422. Belajar Mengi'rob Bismillahirrohmanirrohiim

s-yº sºlº - ) -Uº!)

- lº sia, º il 5 e º, se si era º : - -iº- è ad

Mi-Si essi sia ade; i -, ºssi; il

i
- e iº -a -; è di 5 e ai 3 ei 5 ai Jesº, ed esis Jº;

ed è cºsi ei 3 - i 5, i S ei lº Jº-S 5, S ed e S e sº

x

-

- A º sei - e iº sº , cºsi º 33;

se e Jºe -: 4 ei 5 -s - 4-3 e s - : - iº;

: 2 3 - º a 2 a 2 f. 2 e o - 12 i s . 2 , e vi . º e e si

i- " , a º se lº sºlº è ggº iº e Jºº e sºlº 3 - è J-eS: "
4 º a s e - a - 2° , e si, a 1 ° a 2 , 1 i 44 1

eb is ; -i;- e Jai; i sa - I10 e lsi e - º già - e ;-;

«

ºliº -è sºlº è -e is; iº sº -; e S -; lei: orºssº Jº;

“ -S sºli º gli 8 ei 5 Jº è

º sº -S SS ; -S e -3; 3-3 - us - si sa - iº i lº è Jº

eº, º -- gai - a º º è di sºli -Su iº sº -ag -

ºsi sui - se as AS Jgº, se - - i J; i g di suº ge: isº - si
zo sui sºci, se

si - i gº º A -esi, e se iº, iº e il 5 e iº º di agºstº

- as a -sº: Jº-Jº e sis, e iº [i, sia essº essi l is gº gº e

3a a se e sºlº di essi i 3 ei Sissi ai se si essº si s gº i Jºi

3, si siti si gii -; è

º si, esigiºsiº di essi il gig-i93,

º; º le esi: º si si è giº 4S ; a Sigel, Jºe e º del gas

a
«

(3-3) e sia glie ( -3 e -9

J- e giº di S. , Calisiº - e, se i giº 3-3;

-,ed è Jesi si sia a Jesi, i giali eº
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34 zei: Je egº's - Ael 2-1 ge ut a 35% - 435 45 &# #Jeudi #S Jë,

eve- bus-, , je zei “ e- is - zes &x-- : al 35 led al-JM -si A3 3-duº

" " bus- veel Gle (--) , e-," sl) ---- -e-as- ; Jes) -9) 11

e-, e-," " -

32 11 3,2-lië -3, e- lu- Jº- u-é "Je Vara- u-é*) : Gºud 4-3)) 11

-9 - 'e-," - e-," "s-'

-aël" 3,2-lië -3,-- Jaal “ J5-4- u-é "Je werez Lee-25 : e-Ju JW 4-3!) 11

-- -- -- -- " -

* * *** -sº-la- º gul , iſ a- Jºs el Gle gel & , Jºs Jaas : el' - ' "

e-," 3A e-,' il-

-3,4- J-4 e Jyra el Aegel , " al-Jss el Gle gel - , Jºs Jaas : J-ed, zº

-aël" als "

«--,' -asi e-,' aúle

el Gle gel , " * " zei: -3,--- - - Jeº el Gle gel - , Jºs & J-2u- ers'

-aël" 3,8-lij -3, e- Jaal 4- U5-4- 11

- luaël' J-J) 3A iſ e

Jele Gºud , " Laël" 3,8-lij -3, e- Jaal * J5-4- aji Jele J, Sus - Gºud &#) 9 Je Sl -25 : &V-J) 4-3)

3A 11 3,2-lië -3, e- lu- Jº- aji "

e-," 32 e-, -ail iſ e-’

& Lai SU gul Jai- &u-S . gul Jai- , Je Sl &#) : (&a-) cºud) -5')

--9) 'ë-J) 32 iſ e

gul Jai-tes gel) Jai- º Je S - ; (e-) &-el) -9)
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30.3

r-, J-, .uasi 4 •

la: J.S ; ju-J 4-Jé sel, wi lass ia jur -J 4-38 ia-9. .

[Agus Sutopo ]

0424. SILATURAHMI atau SILATURAHIM ???!!!

PERTANYAAN :

leOn Moehammad

Yang benar yang mana ya antara shilaturrohmi dengan shilaturrohim, menyambung

Sanak famili?

JAWABAN :

Agus Sutopo

Ada ayat al-qur'an yang menganjurkan pentingnya silaturrahim

(es:: Aji Adi su-i : : s: sel 9-5 J4 % di 9)

(90:J-J).

4:: u: : - jadi -3 ° :4-: Si: ,- Je) - - Je,

23-) (&suai : --e).

adapun shilaturrohmi atau shilaturrohim mana yang benar keduanya sama-sama

benar, essensinya sama yakni shilah (u2) menyambung dan rahim (-A) jamaknya

arham. Bisa dirujuk ke ilmu bahasa ada polisemi, hipernim dan hiponim, misalnya

poliseninya kue, maka hipernimnya donat, kucur, jemblem dan lain-lain. Odol

misalnya, hipernimnya pepsodent, ritadent, dll.

- J-au AS : 4u : 9ée.

Man kaana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yashil rahimau (sesiapa yang beriman

kepada Alloh dan hari akhir maka hendaklah silaturrahim) hadis riwayat bukhori

* Jia) - J-al° : 4 -: *) 4 - J -- , )

Artinya: Sesiapa yang ingin dimurahkan rezkinya dan dipanjangkan umurnya maka

hendaklah ia bersilaturrahmi.
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Penjelasan kata ro, ha, mim (-)

Ada dua bacaan (1) dibaca rohm dan (2) rihm

Menurut Ibn Manzur dalam lisan al-arab jilid 12, hal. 232, makna -> , adalah kerabat

dekat, adapun menurut al-Raghib adalah peranakan tempat bersemanyamnya anak.

(\) -u-i (su-J -53 s!, 2:) -) : " " | ) ( -,-l Ju-J ); a. al Jé

seJ 935-3 st, -S) -, as J} - : -, -els &;4)

4 -Su --A 4,4 -, sas:Jl.

Dari berbagai sumber kamus bahasa makna ro, ha mim, mengandungi 22 makna

(1)

-):

asal -; : le : ua - : -Su -, -es 4 - - a.l: , : , : ,

-9 - 9 : - ; 9% si - - - - -> Ju: -, -es-A ua --- -

uas 9u-us -- wa, as -, - Ju-. Ju-l: - ) : 4 -Ji Q); ua -A: 4,4

- -, Ji S1 - 2ur & Jui us-su - 'e -éu: -u-l 31 -S : 3: :

e-A bea si 4 se-Je} JéJw Ju- sis: Sis, - 9 - S3 Jw 4u -}

u-& -; : - Su-34 Ju: -4&M - 26 & & su - 4 Jawa

4 -: {- -As} Jw 4 Ju -, -alu - -A - 9: -se:

<u-ali us- :-J

(2)

a;- : -):

- 9 J3-4 -l.

99 es-- se: :" (esies & -, - S;w) -- as--".

-ewJ :,- 44) -J

(3)

J-3 : -):

J- - - - - - - -44 -
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30.4
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31

31.1

LAIN-LAIN

Bab ini berisi tema bebas hasil diskusi dan dokumen PISS-KTB yang berasal dari

anggota group, sekira bermanfaat bagi kaum muslimin..

0324. DEFINISI SANTRI ALA PISS-KTB

PERTANYAAN :

Muhammad Saiful Amin

Assalamu'alaikum. Asal muasal nama"SANTRI" itu dari siapa & dari bahasa apa?

JAWABAN :

Ibnu Husain Saddam

Wa'alaikum salam ... Umumnya kata santri diidentikkan bagi seseorang yang tinggal di

pondok pesantren yang kesehariannya mengkaji kitab-kitab salafi atau kitab kuning,

dengan tubuh dibungkus sarung, peci, serta pakaian koko menjadi pelengkap atau

menambah ciri khas tersendiri bagi mereka. Asal-usul kata santri sendiri menurut Nur

Kholis Majid sekurang-kurangnya ada 2 pendapat yang dapat di jadikan bahan

acuhan. Pertama, berasal dari bahasa sangsekerta, yaitu "sastri", yang berarti orang

yang melek huruf. Kedua, berasal dari bahasa jawa, yaitu "cantrik", yang berarti

seseorang yang mengikuti kiai di mana pun ia pergi dan menetap untuk menguasai

suatu keahlian tersendiri.

Berbeda menurut Dr. KH. MA. Sahal Mahfud yang justru kata santri dijadikan menjadi

bahasa Arab, yaitu dari kata "santaro", yang mempunyai jama' (plural) sanaatiir

(beberapa santri). Di balik kata santri tersebut yang mempunyai 4 huruf arab (sin, nun,

ta', ra'), KH. Abdullah Dimyathy (alm) dari Pandegelang- Banten,

mengimplementasikan kata santri sesuai dengan fungsi manusia. Adapun 4 huruf

tersebut yaitu :

Sin. Yang artinya "satrul al aurah" (menutup aurat) sebagaimana selayaknya kaum

santri yang mempunyai ciri khas dengan sarung, peci, pakaian koko, dan sandal ala

kadarnya sudah barang tentu bisa masuk dalam golongan huruf sin ini, yaitu menutup

aurat. Namun pengertian menutup aurat di sini mempunyai 2 pengertian yang

keduanya saling ta'aluq atau berhubungan. Yaitu menutup aurat secara tampak oleh

mata (dhahiri) dan yang tersirat atau tidak tampak (bathini). Menutup aurat secara

dhahiri gambarannya susuai dengan gambaran yang telah ada menurut syari'at Islam.

Mulai dari pusar sampai lutut bagi pria dan seluruh tubuh kecuali tangan dan wajah

bagi wanita. Gambaran tersebut merupakan gambaran yang sudah tersurat atau

aturan-aturan yang sudah jelas dalam syari'at. Namun satu sisi yang kaitannya makna

yang tersirat (bathini) terlebih dahulu kita harus mengetahui apa sebenarnya tujuan

dari perintah menutup aurat.

Manusia sebagai mahluk yang mulia yang diberikan nilai lebih oleh Allah berupa akal
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menjadikan posisi manusia sebagai mahluk yang sempurna dibandingkan yang lain.

Dengan akal tersebutlah akan terbentuk suatu custom atau habitual yang tentu akan

dibarengi dengan budi dan naluri, yang nantinya manusia akan mempunyai rasa malu

jikalau dalam perjalanannya tidak sesuai dengan riel–riel yang telah di tentukan oleh

agama dan habitual action atau hukum adab setempat. Yang kaitannya dengan hal ini,

tujuan utama manusia menutup aurat tak lain adalah menutupi kemaluan yang

dianggap fital yang berharga. Andaikata manusia sudah tidak dapat lagi menutup

kemaluannya yang fital dan berharga itu, berarti sudah dapat ditanyakan

kemanusiaannya antara manusia dan mahluk yang lain semisal hewan. Hal yang

terpenting di sini adalah bagaimana manusia menutupi dan mempunya rasa malu

dalam hal sifat dan perilaku secara dhahiri atau bathini. Sebagimana disinggung

dalam salah satu hadits: "Alhaya' minal iman", malu sebagian dari iman. Tentunya hal

ini sudah jelas betapa besar pengaruhnya haya' atau malu dalam kacamata religius

(agama) maupun sosial kemasyarakatan.

Nun. Yang berarti "na'ibul ulama" (wakil dari ulama). Dalam koridor ajaran Islam

dikatakan dalam suatu hadits bahwa : "al-ulama warasul ambiya' (ulama adalah

pewaris nabi). Rasul adalah pemimpin dari ummat, begitu juga ulama. Peran dan

fungsi ulama dalam masyarakat sama halnya dengan rasul, sebagai pengayom atau

pelayan ummat dalam segala dimensi.

Tentunya di harapakan seorang ulama mempunyai kepekaan-kepekaan sosial yang

tahu atas problematika dan perkembangan serta tuntutan zaman akibat arus

globalisasi dan modernisasi, serta dapat menyelesaikannya dengan arif dan bijak atas

apa yang terjadi dalam masyarakatnya. Kaitannya dengan na'ibul ulama, seorang

santri di tuntut mampu aktif, merespon, sekaligus mengikuti perkembangan

masyarakat yang diaktualisasikan dalam bentuk sikap dan perilaku yang bijak.

Minimal dalam masyarakat kecil yang ada dalam pesantren. Sebagaimana yang kita

tahu, pesantren merupakan sub-kultur dari masyarakat yang majemuk. Dan dengan

didukung potensi yang dimiliki kaum santri itulah yang berfungsi sebagai modal dasar

untuk memberikan suatu perubahan yang positif sesuai dengan yang di harapkan

Islam.

Ta'. Yang artinya "tarku al-ma'shi" (meninggalkan kemaksiatan). Dengan dasar yang

dimiliki kaum santri, khususnya dalam mempelajari syari'at, kaum santri diharapkan

mampu memegang prinsip sekaligus konsis terhadap pendirian dan nilai-nilai ajaran

Islam serta hukum adab yang berlaku di masyarakatnya selagi tidak keluar dari jalur

syari'at. Kaitannya hal tersebut yaitu seberapa jauh kaum santri mengaplikasikan apa

yang telah mereka dapatkan dan sejauh mana pula ia memegang hubungan hablum

minallah dan hablum minannas, hubungan horizontal dan vertikal dengan sang khaliq

dan sosial masyarakat. Karena tarku al-ma'shi tidak hanya mencakup pelanggaran

pelanggaran hukum yang telah ditetapkan-Nya, tetapi juga hubungan sosial dengan

sesama mahluk, baik manusia ataupun yang lain.

Ra'. Yang artinya "raisul ummah" (pemimpin ummat). Manusia selain diberi
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kehormatan oleh Allah sebagai mahluk yang paling sempurna dibanding yang lain.

Manusia juga diangkat sebagai khalifatullah di atas bumi ini. Sebagaimana

diterangkan dalam firmanNya "inni ja'ulun fil ardhi khalifah" (QS. Al-Baqarah : 30),

yang artinya "Sesungguhnya aku ciptakan di muka bumi ini seorang pemimpin."

Kemuliaan manusia itu ditandai dengan pemberianNya yang sangat mempunyai

makna untuk menguasai dan mengatur apa saja di alam ini, khususnya ummat

manusia. Selain itu pula peranan khalifah mempunyaifungsi ganda.

Pertama, ibadatullah (beribadah kepada allah) baik secara individual maupun sosial,

dimana sebagai mahluk sosial dalam komunitas berbangsa, ummat Islam juga dituntut

memberikan manfaat kepada orang lain dalam kerangka ibadah sosial.

Kedua, 'imaratul ardhi, yaitu membangun bumi dalam arti mengelola,

mengembangkan, dan melestarikan semua yang ada. Jika hal-hal yang berkaitan

dengan kebutuhan manusia itu hukumnya wajib. Maka melestarikan,

mengembangkan, serta mengelola pun hukumnya wajib. Sebagaimana di jelaskan

dalam salah satu kaidah fiqih; "ma la yatimu bihi wajib fahuwa wajibun", sesuatu yang

menjadikan kewajiban maka hukumnya pun wajib. Gambaran di atas merupakan

seorang santri, dalam hal pengembangan. Di situlah diperlukan suatu mentalitas

religius serta totalitas kesandaran, karena kaum santrilah yang dapat dijadikan

harapan dalam mengembalikan konsep-konsep ajaran Islam dan di sini muncullah

beberapa pertanyaan. Bagaimana keadaan dan perkembangan kita sebagai seorang

santri? Sudah sesuaikah seperti gambaran di atas?Dan layakkah kita disebut sebagai

santri? Dengan merubah diri kita dululah, maka kita akan dapat menghasilkan

perubahan.

Shon Haji Zuhri-AnNuri

Sebuah istilah akan berbeda menurut siapa yang mengakatan. itu akan sangat

panjang jika diteruskan. menurut pribadi santri insya Allah dari berbagai arti condong

ke kebaikan. tambahan barangkali bermnfaat, saya pernah mendengar SANTRI di

arabkan SA (sin sama alif)= SATIRUL UYUB (penutup kejelekan) N(nun)= Naibus

Syuyukh (penerus ulama) T(ta')=Tarikul Maashi (menjauhi larangan/orang) R(ro')

=Roghibul Al khoirot (menyukai kabaikan) I(hamzah kasroh)= Ikhlasun fil 'amal (ihlas

dalam beramal)..semoga bermanfaat.. by the Way...jadi SANTRI ???? Why Not ???

Wallahu 'alam Bis showab.

Unsur-unsur sebuah pesantren :

Untuk memberi definisi sebuah pondok pesantren, harus kita melihat makna

perkataannya. Kata pondok berarti tempat yang dipakai untuk makan dan istirahat.

Istilah pondok dalam konteks dunia pesantren berasal dari pengertian asrama-asrama

bagi para santri. Perkataan pesantren berasal dari kata santri, yang dengan awalan pe

di depan dan akhiran an berarti tempat tinggal para santri (Dhofier 1985:18). Maka

pondok pesantren adalah asrama tempat tinggal para santri. Menurut Wahid
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(2001:171), “pondok pesantren mirip dengan akademi militer atau biara (monestory,

convent) dalam arti bahwa mereka yang berada di sana mengalami suatu kondisi

totalitas.”

Sekarang di Indonesia ada ribuan lembaga pendidikan Islam terletak diseluruh

nusantara dan dikenal sebagai dayah dan rangkang di Aceh, surau di Sumatra Barat,

dan pondok pesantren di Jawa (Azra, 2001:70). Pondok pesantren di Jawa itu

membentuk banyak macam-macam jenis. Perbedaan jenis-jenis pondok pesantren di

Jawa dapat dilihat dari segi ilmu yang diajarkan, jumlah santri, pola kepemimpinan

atau perkembangan ilmu teknologi. Namun demikian, ada unsur-unsur pokok

pesantren yang harus dimiliki setiap pondok pesantren. (Hasyim, 1998:39) Unsur

unsur pokok pesantren, yaitu kyai. masjid, santri, pondok dan kitab Islam klasik (atau

kitab kuning), adalah elemen unik yang membedakan sistem pendidikan pesantren

dengan lembaga pendidikan lainnya.

a.Kyai:

Peran penting kyai dalam pendirian, pertumbuhan, perkembangan dan pengurusan

sebuah pesantren berarti dia merupakan unsur yang paling esensial. Sebagai

pemimpin pesantren, watak dan keberhasilan pesantren banyak bergantung pada

keahlian dan kedalaman ilmu, karismatik dan wibawa, serta ketrampilan kyai. Dalam

konteks ini, pribadi kyai sangat menentukan sebab dia adalah tokoh sentral dalam

pesantren (Hasbullah, 1999:144).

Istilah kyai bukan berasal dari bahasa Arab, melainkan dari bahasa Jawa (Ziemek,

1986:130). Dalam bahasa Jawa, perkataan kyai dipakai untuk tiga jenis gelar yang

berbeda, yaitu: 1.sebagai gelar kehormatan bagi barang-barang yang dianggap

keramat; contohnya, “kyai garuda kencana” dipakai untuk sebutkan kereta emas yang

ada di Kraton Yogyakarta; 2. gelar kehormatan bagi orang-orang tua pada umumnya;

3.gelar yang diberikan oleh masyarakat kepada orang ahli agama Islam yang memiliki

atau menjadi pimpinan pesantren dan mengajar kitab-kitab Islam klasik kepada para

santrinya (Dhofier 1985:55).

b.Masjid:

Sangkut paut pendidikan Islam dan masjid sangat dekat dan erat dalam tradisi Islam di

seluruh dunia. Dahulu, kaum muslimin selalu memanfaatkan masjid untuk tempat

beribadah dan juga sebagai tempat lembaga pendidikan Islam. Sebagai pusat

kehidupan rohani,sosial dan politik, dan pendidikan Islam, masjid merupakan aspek

kehidupan sehari-hari yang sangat penting bagi masyarakat. Dalam rangka pesantren,

masjid dianggap sebagai “tempat yang paling tepat untuk mendidik para santri,

terutama dalam praktek sembahyang lima waktu, khutbah, dan sembahyang Jumat,

dan pengajaran kitab-kitab Islam klasik.” (Dhofier 1985:49) Biasanya yang pertama

tama didirikan oleh seorang kyai yang ingin mengembangkan sebuah pesantren
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adalah masjid. Masjid itu terletak dekat atau di belakang rumah kyai.

c.Santri:

Santri merupakan unsur yang penting sekali dalam perkembangan sebuah pesantren

karena langkah pertama dalam tahap-tahap membangun pesantren adalah bahwa

harus ada murid yang datang untuk belajar dari seorang alim. Kalau murid itu sudah

menetap di rumah seorang alim, baru seorang alim itu bisa disebut kyai dan mulai

membangun fasilitas yang lebih lengkap untuk pondoknya.

Santri biasanya terdiri dari dua kelompok, yaitu santri kalong dan santri mukim. Santri

kalong merupakan bagian santri yang tidak menetap dalam pondok tetapi pulang ke

rumah masing-masing sesudah selesai mengikuti suatu pelajaran di pesantren. Santri

kalong biasanya berasal dari daerah-daerah sekitar pesantren jadi tidak keberatan

kalau sering pergi pulang. Makna santri mukim ialah putera atau puteri yang menetap

dalam pondok pesantren dan biasanya berasal dari daerah jauh. Pada masa lalu,

kesempatan untuk pergi dan menetap di sebuah pesantren yang jauh merupakan

suatu keistimewaan untuk santri karena dia harus penuh cita-cita, memiliki keberanian

yang cukup dan siap menghadapi sendiri tantangan yang akan dialaminya di

pesantren (Dhofier, 1985:52).

d.Pondok:

Definisi singkat istilah ‘pondok’ adalah tempat sederhana yang merupakan tempat

tinggal kyai bersama para santrinya (Hasbullah, 1999:142). Di Jawa, besarnya pondok

tergantung pada jumlah santrinya. Adanya pondok yang sangat kecil dengan jumlah

santri kurang dari seratus sampai pondok yang memiliki tanah yang luas dengan

jumlah santri lebih dari tiga ribu. Tanpa memperhatikan berapa jumlah santri, asrama

santri wanita selalu dipisahkan dengan asrama santri laki-laki.

Komplek sebuah pesantren memiliki gedung-gedung selain dari asrama santri dan

rumah kyai, termasuk perumahan ustad, gedung madrasah, lapangan olahraga,

kantin, koperasi, lahan pertanian dan/atau lahan pertenakan. Kadang-kadang

bangunan pondok didirikan sendiri oleh kyai dan kadang-kadang oleh penduduk desa

yang bekerja sama untuk mengumpulkan dana yang dibutuhkan.

Salah satu niat pondok selain dari yang dimaksudkan sebagai tempat asrama para

santri adalah sebagai tempat latihan bagi santri untuk mengembangkan ketrampilan

kemandiriannya agar mereka siap hidup mandiri dalam masyarakat sesudah tamat

dari pesantren. Santri harus memasak sendiri, mencuci pakaian sendiri dan diberi

tugas seperti memelihara lingkungan pondok.

Sistem asrama ini merupakan ciri khas tradisi pesantren yang membedakan sistem

pendidikan pesantren dengan sistem pendidikan Islam lain seperti sistem pendidikan
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31.2

31.3

di daerah Minangkabau yang disebut surau atau sistem yang digunakan di

Afghanistan (Dhofier, 1985:45).

e.Kitab-Kitab Islam Klasik:

Kitab-kitab Islam klasik dikarang para ulama terdahulu dan termasuk pelajaran

mengenai macam-macam ilmu pengetahuan agam Islam dan Bahasa Arab. Dalam

kalangan pesantren, kitab-kitab Islam klasik sering disebut kitab kuning oleh karena

warna kertas edisi-edisi kitab kebanyakan berwarna kuning.

Menurut Dhofier (1985:50), “pada masa lalu, pengajaran kitab-kitab Islam klasik….

merupakan satu-satunya pengajaran formal yang diberikan dalam lingkungan

pesantren.” Pada saat ini, kebanyakan pesantren telah mengambil pengajaran

pengetahuan umum sebagai suatu bagian yang juga penting dalam pendidikan

pesantren, namun pengajaran kitab-kitab Islam klasik masih diberi kepentingan tinggi.

Pada umumnya, pelajaran dimulai dengan kitab-kitab yang sederhana, kemudian

dilanjutkan dengan kitab-kitab yang lebih mendalam dan tingkatan suatu pesantren

bisa diketahui dari jenis kitab-kitab yang diajarkan (Hasbullah, 1999:144).

Ada delapan macam bidang pengetahuan yang diajarkan dalam kitab-kitab Islam

klasik, termasuk: 1.nahwu dan saraf (morfologi); 2.fiqh; 3.usul fiqh; 4.hadis; 5.tafsir;

6.tauhid; 7.tasawwuf dan etika; dan 8. cabang-cabang lain seperti tarikh dan balaghah.

Semua jenis kitab ini dapat digolongkan kedalam kelompok menurut tingkat ajarannya,

misalnya: tingkat dasar, menengah dan lanjut. Kitab yang diajarkan di pesantren di

Jawa pada umumnya sama (Dhofier 1985:51).

0067. Link Download Kitab

Sebaiknya dalam mencari kitab2 digital di internet juga jangan lupa untuk SELALU

BERHATI-HATI terhadap isi kandungannya. pastikan yang menerbitkan itu kalangan

aswaja. mengingat banyaknya kitab2 digital yg berisi ajaran wahabi. kalaupun

diposting/disebar maka sebaiknya ditulis peringatan. saya sendiri lebih suka

mengambil kitab2 digital dari situs2 aswaja langsung, jadi terjamin keaswajaannya.

contoh:

www.wahabiya.net, www.alharary.com, www.a7bash.com, www.al7ewar.net,

www.soufia.org, www.alsunna.org, dll.

0003. LINK KITAB GRATIS

-eBook bahtsul masa'il - http://www.epustaka.do.am

ھــدايـــة الطــــالب لتجـــويـــد Kitab-الكتــــــاب hidayah al-tulablitajwid al-kitab

http://www.tajamo.net/kotob/hedayat%20tollab%20tajwid%20kitab/hedayat%20altolab.htm
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http://WWW.4shared.com/dir/TKi-ZYQS/_html# - Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu

http://www.4shared.com/folder/O9093777/Kitab Aswaja dll.html

- Al-Hawil Kabir, download di sini.: http://www.4shared.com/file/1rTPjOiZ/al-Hawil Kabir_WWWabdus

syukur.html

- Al-Jamal 'alal Manhaj, download di sini.: http://WWW.4shared.com/file/QWnl3YME/

Jamal_ala Manhaj WWWabdus-syuk.html

- Al-Jamal 'alal Wahhab, download di sini.: http://www.4shared.com/filele8M9POn7/

Jamal_ala Wahhab WWWabdus-syuk.html

- Mughnii Muhtaj, download di sini : http://WWW.4shared.com/file/t3SCB5Uh/Mughnil_Muhtaj_WWWabdus

syukur.html

- Al-Muhadzdzab, download di sini. : http://www.4shared.com/file/fZUdKk_z/Muhadzab wwwabdus

syukurblogsp.html

- Nihayatul Muhtaj, download di sini. : http://WWW.4shared.com/file/GCKBrifL/Nihayatul Muhtaj WWWabdus

syuk.html

-Tuhfatul Muhtaj, download di sini. : http://WWW.4shared.com/filel-sULJQNz/Tuhfatul Muhtaj WWWabdus

syuku.html

- Fathul Wahhab, download di sini. : http://WWW.4shared.com/file/D2g3FbSi/Fathul Wahhab WWWabdus

syukurb.html

- "anatut Thalibin, download di sini. : http://WWW.4shared.com/file/cw5Aa-0G/lanatut Thalibin WWWabdus

syuk.html

- Al-ldna, download di sini. : http://www.4shared.com/fileleJIEe41X/ldna wwwabdus-syukurblogspotco.html

- Al-Asybah wan-Nadzoir li as-Subki, download di sini. : http://WWW.4shared.com/file/YF2mQDrl/al

Asybah wan-Nadzoir_li_as-Su.html

- Kifayatul Akhyar, download di sini. : http://www.4shared.com/file/QdX0AFBN/Kifayatul Akhyar_wwwabdus

syuk.html

Dan ini dari kang As'ad, yang pengen download kitab2 tasawuf, silahkan mampir kesini:

http://0alsoufiajeeran.com/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%

D9%84%D8%B5%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%A9-bOOK.htm|

http://WWWislamiC-Sufism.Com/library.php?id=2

-kitab2 karya Imam al-Ghazali: http://WWW.WmaSI.COm/VblarChive/index.php/t-43034.html

- kitab SHOLATUL MUQARRABIN karya syaikh al-Hasan bin Sholih al-Bahr al-Balawi : http://

WWW.monazh.Com/portal/showthread.php?t=838

- Kitab2 Klasik : http://read.kitabklasik.net/
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31.4 0027. DOCUMENT PUASA

0007. PUASA: Hasil Hisab Dan Pengaruh Hukumnya

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=250855834937232&refid=7

0104. PUASA: Puasa Nahun

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=216187225070760&refid=7

0110. PUASA: Menggabungkan Niat Puasa

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=216584185031064&refid=7

0113. PUASA: Air Tertelan Saat Berkumur

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=216784531677696&refid=7

0120. PUASA: Kedudukan Puasa Daud

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=216973764992106&refid=7

0171. PUASA: Benarkah Puasa 1 Hari dalam Sepekan Hukumnya Makruh??

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=228323677190448&refid=7

0218. PUASA: PUASA TENGAHBULAN (AYYAMULBIDL)

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=235474539808695&refid=7

0222. PUASA: PUASA MUTIH DAN PENGANTIN WANITA

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=236061356416680&refid=7

0228. PUASA: HUBUNGAN INTIM PASUTRI DISIANG HARI RAMADHAN

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=236571163032366&refid=7

0230. PUASA: PASUTRI MUSAFIR DAN BER-JIMA DISIANG HARI RAMADHAN

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=236593189696830&refid=7

0232. PUASA: PUASA SUNNAH DI BULAN SYA'BAN?

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=236671939688955&refid=7

0236. PUASA: Cicip masakan dikala puasa

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=238009946221821&refid=7

0243. PUASA: Rasulullah Menggunakan Hisab Atau Rukyat?

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=238107622878720&refid=7

0247. PUASA: Suntik, infus dan Puasa
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http://0.facebook.com/home.php?sk=group 196355227053960&View=doc&id=238939242795558&refid=7

0252. PUASA BERJUALAN KULINER DAN PUASA RAMADHAN

http://0.facebook.com/home.php?sk=group 196355227053960&View=doc&id=239063519449797&refid=7

0270. PUASA Sakit, Puasa Ramadhan dan Fidyah

http://0.facebook.com/home.php?sk=group 196355227053960&View=doc&id=242190362470446&refid=7

0271, PUASA BERSIWAK DAN PUASA RAMDAHAN

http://0.facebook.com/home.php?sk=group 196355227053960&View=doc&id=242193672470115&refid=7

0274. PUASA: Qada Puasa untuk Orang Mati

http://0.facebook.com/home.php?sk=group 196355227053960&View=doc&id=2422196091341888.refid=7

0288. PUASA JOMPO TAK BERDAYA, PUASARAMADHAN DAN FIDYAH

http://0.facebook.com/home.php?sk=group 196355227053960&View=doc&id=243291309027018&refid=7

0292. PUASA. Berpuasa namun berjunub

http://0.facebook.com/home.php?sk=group 196355227053960&View=doc&id=2437101889851308.refid=7

0296. PUASA Manfaat Puasa bagi Kesehatan

http://0.facebook.com/home.php?sk=group 196355227053960&View=doc&id=244038162285666&refid=7

0298. PUASA Syaithon di bulan ramadhan

http://0.facebook.com/home.php?sk=group 196355227053960&View=doc&id=244069348949214&refid=7

0300. PUASA. Waktu imsak seusai sahur dalam berpuasa

http://0.facebook.com/home.php?sk=group 196355227053960&View=doc&id=244078055615010&refid=7

0312. PUASA: SEDEKAH D| BULAN RAMADHAN

http://0.facebook.com/home.php?sk=group 196355227053960&View=doc&id=245579735464842&refid=7

0320. PUASA SUNTIK DAN BERPUASA

http://0.facebook.com/home.php?sk=group 196355227053960&View=doc&id=245954445427371&refid=7

0321, PUASA. Pembagian Bulan Ramadhan Dalam 3 Fase

http://0.facebook.com/home.php?sk=group 196355227053960&View=doc&id=245978462091636&refid=7

0332. PUASA: Menelan air ludah saat puasa

http://0.facebook.com/home.php?sk=group 196355227053960&View=doc&id=247927548563394&refid=7

0338. PUASA: Niat dan Ibadah
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http://0.facebook.com/home.php?sk=group 196355227053960&View=doc&id=248145301874952&refid=7

0343. PUASA: PEKERJA BERAT DAN PUASA RAMADHAN

http://0.facebook.com/home.php?sk=group 196355227053960&View=doc&id=248438268512322&refid=7

0354. PUASA: EMPAT PERISTWA BESAR YANG TERJADI PADA BULAN RAMADHAN

http://0.facebook.com/home.php?sk=group 196355227053960&View=doc&id=249079121781570&refid=7

0367. PUASA: Menentukan AWal Ramadhan

http://0.facebook.com/home.php?sk=group 196355227053960&View=doc&id=251456198210529&refid=7

0406. PUASA: BOLEHKAH PUASA 6 HAR| DIBULAN SYAWAL BERSELANG SELING

http://0.facebook.com/home.php?sk=group 196355227053960&View=doc&id=254803661209116&refid=7

0421, PUASA HUKUM PUASA PATI GEN DAN TIRAKAT

http://0.facebook.com/home.php?sk=group 196355227053960&View=doc&id=262330947123054&refid=7

0462. PUASA: Yang boleh Meninggalkan Puasa Secara syariah

http://0.facebook.com/home.php?sk=group 196355227053960&View=doc&id=241042042585278&refid=7

0554. PUASA: PUASA SUNAH SENIN KAMIS

http://0.facebook.com/home.php?sk=group 196355227053960&View=doc&id=278007245555424&refid=7

0588. PUASA. Fadhilah Puasa DaWud dan Puasa Senin Kamis

http://0.facebook.com/home.php?sk=group 196355227053960&View=doc&id=279637478725734&refid=7

0700. PUASA : Keharaman Puasa D| HARI TASYRIQ

http://0.facebook.com/home.php?sk=group 196355227053960&View=doc&id=291482264207922&refid=7

0737. PUASA: Makan Sahur Saat Sudah Subuh

http://0.facebook.com/home.php?sk=group 196355227053960&View=doc&id=301514656538016&refid=7

0753. PUASA: Puasa Syak (Ragu-ragu)

http://0.facebook.com/home.php?sk=group 196355227053960&View=doc&id=303704652985683&refid=7

0757. PUASA: Puasa Asyura

http://0.facebook.com/home.php?sk=group 196355227053960&View=doc&id=303710966318385&refid=7

31.5 0062. DOCUMENT THAHARAH

0008. THAHARAH Definisi Siwak yang disunnahkan Rasulullah.

http://0.facebook.com/home.php?sk=group 196355227053960&View=doc&id=203178029705013&refid=7
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0010. THAHARAH: Basuhan Hadats dan Najis

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=203178963038253&refid=7

0020. THAHARAH: Parfum Beralkohol

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=203879289634887&refid=7

0045. THAHARAH: Perbedaan Mani-Madzi-Wadi

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=208716122484537&refid=7

0084. THAHARAH: Urutan Sunnah Dalam Berwudlu

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=213636918659124&refid=7

0093. THAHARAH: Aurat yang Terpotong Masihkah AurAt Dan Membatalkan Wudhu?

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=214091491947000&refid=7

0095. THAHARAH: Batasan Usia Wanita Yang Membatalkan Wudhu

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=214167211939428&refid=7

0105. THAHARAH: Wudhu Telanjang

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=216187518404064&refid=7

0114. THAHARAH: Salah Satu Sifat Najis Masih Ada Ketika Telah Dibasuh

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=216788191677330&refid=7

0179. THAHARAH: Wudhu Dan Mandi Menggunakan Air Hangat

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=230082460347903&refid=7

0180. THAHARAH: Alkohol Dalam Parfum Dan Obat

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=230084800347669&refid=7

0195. THAHARAH: Menyentuh gigi, kuku dan rambut batal wudhu ?

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=233466246676191&refid=7

0212. THAHARAH: Wudhu dan bersentuhan kulit dua lawan jenis dewasa bukan machrom

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=235075029848646&refid=7

0282. THAHARAH: BERSENTUHAN KULIT DUA JENIS BUKAN MACHROM DAN WUDHU

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=242810645741751&refid=7

0290. THAHARAH: Air PAM dan bersuci

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=243487799007369&refid=7
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http://0.facebook.com/home.php?sk=group 196355227053960&View=doc&id=243726638983485&refid=7

0293. THAHARAH. Anjing menurut al-Auzaaliy dan Imam Malik

0340. THAHARAH: AIR L|UR

http://0.facebook.com/home.php?sk=group 196355227053960&View=doc&id=248160698540079&refid=7

0345. THAHARAH. Air sedikit"mutanajis" berubah menjadi suci mensucikan

http://0.facebook.com/home.php?sk=group 196355227053960&View=doc&id=249048565117959&refid=7

0356. THAHARAH. Air dalam dua kotak apakah dianggap satu?

http://0.facebook.com/home.php?sk=group 196355227053960&View=doc&id=250508664971949&refid=7

0438. THAHARAH: ALASAN KENAPA TIDAK DIANJURKAN KENCING DIKAMAR MAND|

http://0.facebook.com/home.php?sk=group 196355227053960&View=doc&id=263712546984894&refid=7

0514. THAHARAH. Hukum Wudhu dan Kencing di Kamar Mandi

http://0.facebook.com/home.php?sk=group 196355227053960&View=doc&id=273847985971350&refid=7

0521. THAHARAH: Mimpi Jima Tapi Tidak Mengeluarkan Mani

http://0.facebook.com/home.php?sk=group 196355227053960&View=doc&id=273990669290415&refid=7

0526. THAHARAH: BERSUC| DENGAN AIR YANG DIREBUS

http://0.facebook.com/home.php?sk=group 196355227053960&VieW=doC&id=276585695697579&refid=7

0534. THAHARAH Najis Yang Hilang Bekasnya

http://0.facebook.com/home.php?sk=group 196355227053960&View=doc&id=276884435667705&refid=7

0536. THAHARAH Najiskah Srigala dan Sejenisnya

http://0.facebook.com/home.php?sk=group 196355227053960&View=doc&id=276885632334252&refid=7

0542. THAHARAH: HUKUMNYA ORANG YANG SEDANG JUNUB MELEWT DAERAH SEKITAR MASJ|D

http://0.facebook.com/home.php?sk=group 196355227053960&View=doc&id=277073502315465&refid=7

0543. THAHARAH MENYAMAK DENGAN MENGGUNAKAN KOTORAN BURUNG

http://0.facebook.com/home.php?sk=group 196355227053960&View=doc&id=277135995642549&refid=7

0552. THAHARAH: MAND| BESAR DAN MENYELAM APAKAH MENGGANTIKAN WUDHU ?

http://0.facebook.com/home.php?sk=group 196355227053960&View=doc&id=277959552226860&refid=7

0555. THAHARAH MENGAPANIAT WUDHU BERSAMAAN DENGAN MEMBASUH MUKA

http://0.facebook.com/home.php?sk=group 196355227053960&View=doc&id=278015475554601&refid=7
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0583. THAHARAH: HAL-HAL YAG MEMBATALKAN WUDHU

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=279273068762175&refid=7

0587. THAHARAH:WUDHU DENGAN AIR CURIAN

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=279481098741372&refid=7

0590. THAHARAH: Bulu yang dicabut dari hewan yang masih hidup

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=279639658725516&refid=7

0595. THAHARAH: SHOHIBUL JABIROH (BERSUCINYAORANG YANGLUKAPERBAN)

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=279647725391376&refid=7

0602. THAHARAH: MAKAN DULU SEBELUM MANDI BESAR BAGI ORANG YANG JUNUB

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=280140342008781&refid=7

0603. THAHARAH: MEMAKAI KOSMETIK YANG MENGANDUNG HUMAN PLACENTONE EXTRACT

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=280142002008615&refid=7

0609. THAHARAH: BERISTINJA' DENGAN KERTAS TISSU

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=281224748567007&refid=7

0624. THAHARAH : Mengulangi Niat saat MANDIWAJIB

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=282540791768736&refid=7

0661. THAHARAH : Haid Memegang, Mengajar IQRO'& QIRAATI

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=286025108086971&refid=7

0691. THAHARAH : Keluar BAWASIR

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=290381027651379&refid=7

0692. THAHARAH : Keluar MANI LAGI saat MANDI

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=290389060983909&refid=7

0699. THAHARAH: KENCING BAYI

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=291478410874974&refid=7

0713. THAHARAH: NAJIS DARI KENCINGNYA BAYI

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=294537243902424&refid=7

0727. THAHARAH : Wanita HAID & AL-QURAN

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=298802926809189&refid=7
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http://0.facebook.com/home.php?sk=group 196355227053960&View=doc&id=301528683203280&refid=7

0738, THAHARAH. Ukuran Dua Qullah

0761. THAHARAH. Kesunahan Membasuh Anggota Wudhu 3x

http://0.facebook.com/home.php?sk=group 196355227053960&View=doc&id=304180489604766&refid=7

0762. THAHARAH. Hukum Berobat Dg Barang Najis

http://0.facebook.com/home.php?sk=group 196355227053960&View=doc&id=304182679604547&refid=7

0783. THAHARAH: NAJ|S MUGHOLADZOH ANJ|NG

http://0.facebook.com/home.php?sk=group 196355227053960&View=doc&id=304242546265227&refid=7

0784. THAHARAH. Mengorek Telinga Tidak Membatalkan Wudhu

http://0.facebook.com/home.php?sk=group 196355227053960&View=doc&id=304245589598256&refid=7

31.6 0214. DOCUMENT SHALAT

0013, SHALAT: Meluruskan ke arah kiblat

http://0.facebook.com/home.php?sk=group 196355227053960&View=doc&id=203229969699819&refid=7

0014, SHALAT: Qunut Shubuh

http://0.facebook.com/home.php?sk=group 196355227053960&View=doc&id=2033810030180498refid=7

0023, SHALAT: Syarat Jum'at Boleh Dilakukan Lebih Dari Satu Tempat

http://0.facebook.com/home.php?sk=group 196355227053960&View=doc&id=204597899563026&refid=7

0024, SHALAT. Saat Shalat Bersentuhan Dengan Anak Yang Belum Khitan

http://0.facebook.com/home.php?sk=group 196355227053960&View=doc&id=204600359562780&refid=7

0026, SHALAT: Kentut Setelah Salam Pertama

http://0.facebook.com/home.php?sk=group 196355227053960&View=doc&id=205181446171338&refid=7

0029, SHALAT Sujud Sahw

http://0.facebook.com/home.php?sk=group 196355227053960&View=doc&id=207432645946218&refid=7

0030. SHALAT: Punya Hadast atau Najis Jadi Imam

http://0.facebook.com/home.php?sk=group 196355227053960&View=doc&id=207445645944918&refid=7

0035, SHALAT: Do'a Bahasa Indonesia Dalam Shalat

http://0.facebook.com/home.php?sk=group 196355227053960&View=doc&id=208491385840344&refid=7

0039. SHALAT. Bermakmum Pada Orang Shalat Sunat
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http://0.facebook.com/home.php?sk=group 196355227053960&VieW=doC&id=208569892499160&refid=7

0041, SHALAT. Khutbah Dengan Terjemah

http://0.facebook.com/home.php?sk=group 196355227053960&View=doc&id=208574852498664&refid=7

0042, SHALAT: Lengan Wanita Keliatan Saat Shalat

http://0.facebook.com/home.php?sk=group 196355227053960&View=doc&id=208575509165265&refid=7

0051, SHALAT: Tata Cara Sujud Syukur & Tilawah

http://0.facebook.com/home.php?sk=group 196355227053960&View=doc&id=209603719062444&refid=7

0056, SHALAT: QODHO SHALAT

http://0.facebook.com/home.php?sk=group 196355227053960&View=doc&id=210877492268400&refid=7

0068. SHALAT: Mengulang Shalat Jum'at Dengan Dhuhur Dengan Alasan Tidak Khusu'

http://0.facebook.com/home.php?sk=group 196355227053960&View=doc&id=207408995948583&refid=7

0072. SHALAT: Posisi Makmum Perempuan Dalam Shalat

http://0.facebook.com/home.php?sk=group 196355227053960&View=doc&id=212931062063043&refid=7

0077. SHALAT: Melagukan Adzan

http://0.facebook.com/home.php?sk=group 196355227053960&View=doc&id=213450448677771&refid=7

0086. SHALAT: Shalat Jama'- Qosor Bagi Yang Selalu Bepergian

http://0.facebook.com/home.php?sk=group 196355227053960&View=doc&id=213711171985032&refid=7

0087. SHALAT: Mimisen (Keluar Darah Dari Hidung) Saat Shalat

http://0.facebook.com/home.php?sk=group 196355227053960&View=doc&id=213711778651638&refid=7

0098, SHALAT: Imam Dan Makmum Beda Madzhab

http://0.facebook.com/home.php?sk=group 196355227053960&View=doc&id=215533808469435&refid=7

0099, SHALAT: Cara Shalat Orang Yang Tak Mampu Berdiri

http://0.facebook.com/home.php?sk=group 196355227053960&View=doc&id=215534208469395&refid=7

0109, SHALAT. Bermakmum Taraweh Dengan Yang Beda Madzhab

http://0.facebook.com/home.php?sk=group 196355227053960&View=doc&id=216582828364533&refid=7

0115, SHALAT: Membalikkan Tangan Saat Qunut

http://0.facebook.com/home.php?sk=group 196355227053960&View=doc&id=216920724997410&refid=7

0117. SHALAT: Menambahi Sayyidina Didalam Sholawat SHALAT
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http://0.facebook.com/home.php?sk=group 196355227053960&View=doc&id=216920964997386&refid=7

0118. SHALAT: Shalat Jum'at Bagi Wanita

http://0.facebook.com/home.php?sk=group 196355227053960&View=doc&id=216960398326776&refid=7

0119, SHALAT: Dalil Wajibnya Qodho Shalat Yang Bisa Djama' Saat Suci Dari Haid

http://0.facebook.com/home.php?sk=group 196355227053960&View=doc&id=216961441660005&refid=7

0128, SHALAT: Membaca Do'A Sebelum Aaminnya Fatihah

http://0.facebook.com/home.php?sk=group 196355227053960&View=doc&id=217074268315389&refid=7

0145, SHALAT: Mengusap Wajah Setelah Salam

http://0.facebook.com/home.php?sk=group 196355227053960&View=doc&id=227358273953655&refid=7

0153. SHALAT: Ada Najis yang Baru Diketahui Setelah SHALAT

http://0.facebook.com/home.php?sk=group 196355227053960&View=doc&id=220210984668384&refid=7

0158, SHALAT: Menahan Kentut Saat Shalat

http://0.facebook.com/home.php?sk=group 196355227053960&View=doc&id=227577540598395&refid=7

0159, SHALAT. Bersalaman Setelah Shalat

http://0.facebook.com/home.php?sk=group 196355227053960&View=doc&id=227578207264995&refid=7

0160, SHALAT: Qobliyah Ashar 4 Rokaat 1x Salam

http://0.facebook.com/home.php?sk=group 196355227053960&View=doc&id=227579210598228&refid=7

0161, SHALAT: Jamak-Qosor Bagi Yang Rekreasi

http://0.facebook.com/home.php?sk=group 196355227053960&View=doc&id=227677930588356&refid=7

0165. SHALAT. Khilafiyah Hukum Jama'ah

http://0.facebook.com/home.php?sk=group 196355227053960&View=doc&id=227672707255545&refid=7

0166. SHALAT: Apakah Wanita Harus Shalat Dhuhur Menunggu Selesai Jum'at

http://0.facebook.com/home.php?sk=group 196355227053960&View=doc&id=227672273922255&refid=7

0167, SHALAT: Menambah Sayyidina Dalam Syahadat Shalat

http://0.facebook.com/home.php?sk=group 196355227053960&View=doc&id=228247453864737&refid=7

0176, SHALAT: Hikmah Jumlah Rakaat Shalat

http://0.facebook.com/home.php?sk=group 196355227053960&View=doc&id=230074940348655&refid=7

0181, SHALAT: Menangis Dalam Shalat
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http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=230088240347325&refid=7

0185. SHALAT: Ulasan Terbukanya Aurat Secara Tiba-Tiba Saat Shalat

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=230628636959952&refid=7

0193. SHALAT: Mengakhirkan Shalat Isya

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=232009360155213&refid=7

0202. SHALAT: Bolehkah Shalat dengan bercelana ketat?

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=234138176608998&refid=7

0208. SHALAT: Antara Shalat Jumu'at dengan Shalat Zhuhur?

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=234176463271836&refid=7

0219. SHALAT: SEPUTAR RUKUN QOULIY DALAMSHALAT

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=235580446464771&refid=7

0226. SHALAT: Dzikir sewaktu hendak i'tidal

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=236549746367841&refid=7

0245. SHALAT: Shalat TARAWIH

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=238932296129586&refid=7

0246. SHALAT: Shalat TARAWIH II

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=238935786129237&refid=7

0248. SHALAT: Berbicara sebelum dan setelah khutbah Shalat jumu'at

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=238949426127873&refid=7

0251. SHALAT: Shalat TARAWIH III

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=239040586118757&refid=7

0257. SHALAT: SHALAT TASBIH DAN SUJUD SAHWI

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=239389866083829&refid=7

0265. SHALAT: TATA CARA QODHO Shalat FARDHU

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=241444409211708&refid=7

0266. SHALAT: Shalat SUNNAHVS Shalat QODHO

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=241741615848654&refid=7

0272. SHALAT: Jumlah bilangan "Dzikir" dalam SHALAT
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http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=242199879136161&refid=7

0291. SHALAT: Tarawih secara "munfarid"

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=243703508985798&refid=7

0297. SHALAT: JUMLAH RAKAAT TARAWIH

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=243644155658400&refid=7

0302. SHALAT: Khotib dan Tongkat

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=244172408938908&refid=7

0309. SHALAT: Surat al-Fatihah dan Shalat Jama'ah

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=245178572171625&refid=7

0331. SHALAT: Melintas dihadapan orang yang sedang SHALAT

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=247886078567541&refid=7

0346. SHALAT: 126 Rukun Shalat dalam 5 waktu

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=249329841756498&refid=7

0347. SHALAT: Shalat SUNNAH USAI Shalat WITIR

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=249337551755727&refid=7

0349. SHALAT: Shalat TASBICH YUUK...

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=249346865088129&refid=7

0352. SHALAT: DINAMIKA MAKMUM MASBUQ

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=250038268352322&refid=7

0353. SHALAT: Qunut dan Witir Ramadhan

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=250079301681552&refid=7

0359. SHALAT: JAMA`AH DILANTAI ATAS DENGAN TANGGADISAMPING

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=250880401601442&refid=7

0369. SHALAT: MEMBANGUNKAN DARITIDUR UNTUK SHALAT

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=251583608197788&refid=7

0376. SHALAT: Shalat BERJAMA'AH DENGAN "MANTAN" MAKMUM MASBUQ

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=252011041488378&refid=7

0381. SHALAT: WANITA, ADZAN DAN CARA MENGINGATKAN IMAMNYA
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http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=252547524768063&refid=7

0383. SHALAT: Wanita Shalat Jum’at

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=252577541431728&refid=7

0392. SHALAT: Komentar Abuya Saifuddin Amsir tentang Shalat Tarawih formasi 4,4,3.

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=253063951383087&refid=7

0402. SHALAT: QODHO SHALAT

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=254509544571861&refid=7

0412. SHALAT: Amalan Usai Shalat Jumat

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=256751287681020&refid=7

0429. SHALAT: Shalat DI ATAS KAPAL SAAT BERLAYAR

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=263512827004866&refid=7

0435. SHALAT: gerakan tubuh yang tidak membatalkan SHALAT

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=263606280328854&refid=7

0442. SHALAT: JIKA IMAMNYA LAKI-LAKI DAN MAKMUMNYA PEREMPUAN SIAPAKAH YANG IQOMAT?

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=264105113612304&refid=7

0453. SHALAT: DARAH NYAMUK YANG MENEMPEL DI BAJU KETIKA SHALAT

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=266435253379290&refid=7

0458. SHALAT: Imam tidak fasih

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=267559489933533&refid=7

0464. SHALAT: POSISI TANGAN SAAT I'TIDAL

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=268757706480378&refid=7

0465. SHALAT: SEDEKAP DENGAN TANGAN SEDIKIT MIRING KEKIRI

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=268760779813404&refid=7

0468. SHALAT: PRIAberjamaah dibelakang JAMAAHWANITA

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=269072493115566&refid=7

0469. SHALAT: SUSUNAN SHAF SHALAT JAMA'AH

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=269092659780216&refid=7

0481. SHALAT: SAHKAH PELAKSANAAN Shalat JUM`AT TANPA PENDUDUK ASLI ( MUQIM

MUSTAUTHIIN)
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http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=261785663844249&refid=7

0488. SHALAT: Shalat Diatas KASUR

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=270146376341511&refid=7

0498. SHALAT: SHALAT JUM'AT DIJAMA' DENGAN ASHAR

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=270451662977649&refid=7

0525. SHALAT: 2 ORANG MA'MUM MASBUQ YANG HANYA MENDAPAT TAHIYAT AKHIR, KEMUDIAN

SALAH SATUNYA MUNDUR UNTUK BERMAKMUM PADA MASBUQ YANG SATUNYA.

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=275742122448603&refid=7

0532. SHALAT: Shalat Birrul Walidain

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=276876515668497&refid=7

0533. SHALAT: Sarung Berlobang Kecil Saat SHALAT.

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=276876822335133&refid=7

0557. SHALAT: SHALAT TAHAJJUD DAN TAHAJJUD BERJAMAAH

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=278027465553402&refid=7

0559. SHALAT: BAGAIMANA HUKUMNYA JIKA KHOTIB DAN IMAM BEDA ORANG

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=278350988854383&refid=7

0562. SHALAT: Pembatas Tempat Shalat

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=278544042168411&refid=7

0565. SHALAT: Belum Selesai Shalat Sudah Keluar Waktu

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=278561638833318&refid=7

0566. SHALAT: SHALAT JUM'AT DILANTAI DUA YANG TANGGANYA BERADA DI LUAR RUANGAN

MASJID

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=278580312164784&refid=7

0577. SHALAT: SHALAT JAMA' TA'KHIR

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=278813172141498&refid=7

0621. SHALAT: Shalat TAHIIYAT MASJID disaat KHOTBAH

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=282534385102710&refid=7

0622. SHALAT: BOLEHKAN Shalat HAJAT DI PAGI HARI

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=282413958448086&refid=7
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0632. SHALAT: BAGAIMANA HUKUMNYA DOMPET YG ADA NAJISNYA

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=283538351668980&refid=7

0657. SHALAT: Qadha' Shalat Bagi yang Sudah Meninggal

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=285868398102642&refid=7

0659. SHALAT: Puasa & Shalat Penduduk KUTUB

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=285877724768376&refid=7

0678. SHALAT: Meninggalkan Bacaan Shalawat Saat Qunut Bagi Makmum

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=291200107569471&refid=7

0680. SHALAT: Pembagian Shalat Sunah Yang Dilakukan Secara Jama'ah Dan Munfarid

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=287993601223455&refid=7

0681. SHALAT: ShalatISYROQ

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=306996312656517&refid=7

0683. SHALAT: KHUTBAH IDUL ADHA 1432

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=288762831146532&refid=7

0693. SHALAT: IMAM MENGINJAKTAI CICAK

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=290396154316533&refid=7

0703. SHALAT : Perbedaan Shalat Pria dan Wanita

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=292427934113355&refid=7

0711. SHALAT: MELAKUKAN TAKBIRSETELAH MEMBACA ALFATIHAH

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=294532303902918&refid=7

0712. SHALAT: Shalat DI MASJID

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=294535213902627&refid=7

0736. SHALAT: SHALATSUNAH RAWATIB, BOLEHKAN DILAKUKAN SECARA BERJAMAAH?

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=301190813237067&refid=7

0745. SHALAT: AMALIYYAH: BERDZIKIRDENGAN SUARA JAHRSETELAH SHALAT

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=302314003124748&refid=7

0749. SHALAT: MENGAPA SURAT ALFAATIHAH MENJADI RUKUN SHALAT

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=302979369724878&refid=7
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http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=304175046271977&refid=7

0758. SHALAT: Alasan perintah Shalat pakai lafadz"AQIMUUSH SHOLAAT"

0759. SHALAT: Shalat Jama' Takhir,mana yg didahulukan ?

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=304176629605152&refid=7

0768. SHALAT: Posisi jamaah perempuan disebelah kakan/kiri jamaah laki-laki

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=304200876269394&refid=7

0769. SHALAT: Wanita Haid Tidak Wajib Mengqodho' Shalat

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=304202596269222&refid=7

0772. SHALAT: Hukum mengqodho' Shalat Bagi Orang Yg Sudah Meninggal

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=304214032934745&refid=7

0774. SHALAT: Makna Diangkatnya Jari Telunjuk Ketika Tasyahud

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=304221259600689&refid=7

0779. SHALAT: Keistimewaan Shalat Dhuha & Tahajjud

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=304231732932975&refid=7

0780. SHALAT: Mengatasi Perasaan Was-was saat Takbiratul Ihram

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=304233096266172&refid=7

0782. SHALAT: Wirid/Pujian Sebelum Shalat Berjamaah

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=304240439598771&refid=7

0798. SHALAT: Qabliyah Jum'at

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=304844209538394&refid=7

0799. SHALAT: Qunut Shubuh

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=304845959538219&refid=7

0806. SHALAT: Shalat dan Puasa Sunah Yang Bisa Diqodho'

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=305883579434457&refid=7

31.7 0279. DAFTAR ISI DOCUMENT 001 - 200

001. TARIKH: Ratib Haddad

http://0.Daftar Isi Dokumen.com/home.php?

sk=group_196355227053960&view=doc&id=197048560317960&refid=7
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002. AQIDAH: PERLUKAH MENGUNJUNGI TEMPAT PENINGGALAN ISLAM BERSEJARAH?

http://0.Daftar Isi Dokumen.com/home.php?

sk=group_196355227053960&view=doc&id=197070443649105&refid=7

003.LINK KITAB GRATIS

http://0.Daftar Isi Dokumen.com/home.php?

sk=group_196355227053960&view=doc&id=197538260268990&refid=7

004. INILHO INFOYANG SEBENARNYA, HARAMNYAUYAMEMANGKUYA (HIPNOTIS)

http://0.Daftar Isi Dokumen.com/home.php?

sk=group_196355227053960&view=doc&id=200620993294050&refid=7

005. AQIDAH: DALILAMALANWARGANAHDLIYIN (NU)

http://0.Daftar Isi Dokumen.com/home.php?

sk=group_196355227053960&view=doc&id=197557866933696&refid=7

006. AQIDAH: WALIMAH KEMATIAN BID`AH????

http://0.Daftar Isi Dokumen.com/home.php?

sk=group_196355227053960&view=doc&id=202324143123735&refid=7

007. AQIDAH: MEMBACAQUR`ANDIKUBURAN (DOCUMENTTIDAKADA)

http://0.Daftar Isi Dokumen.com/home.php?

sk=group_196355227053960&view=doc&id=202324543123695&refid=7

008. THOHAROH: Definisi Siwak yang disunnahkan Rasulullah.

http://0.Daftar Isi Dokumen.com/home.php?

sk=group_196355227053960&view=doc&id=203178029705013&refid=7

009. HUKUM TKW

http://0.Daftar Isi Dokumen.com/home.php?

sk=group_196355227053960&view=doc&id=203178293038320&refid=7

010. THOHAROH: Basuhan Hadats dan Najis

http://0.Daftar Isi Dokumen.com/home.php?

sk=group_196355227053960&view=doc&id=203178963038253&refid=7

011. NIKAH: Thalaq 3 yg diingkari Suami

http://0.Daftar Isi Dokumen.com/home.php?

sk=group_196355227053960&view=doc&id=203187949704021&refid=7

012. AQIDAH: Benarkah Allah berada di langit berdasarkan hadits shahih

http://0.Daftar Isi Dokumen.com/home.php?

sk=group_196355227053960&view=doc&id=203195406369942&refid=7
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http://0.Daftar Isi Dokumen.com/home.php?

sk=group_196355227053960&view=doc&id=203229969699819&refid=7

013. SHALAT: Meluruskan ke arah kiblat

014. SHALAT: Qunut Shubuh

http://0.Daftar Isi Dokumen.com/home.php?

sk=group_196355227053960&view=doc&id=203381003018049&refid=7

015. TARIKH: Benarkah Syekh Siti Jenar Ulama SESAT?

http://0.Daftar Isi Dokumen.com/home.php?

sk=group_196355227053960&view=doc&id=203466073009542&refid=7

016. Menonton Film Porno

http://0.Daftar Isi Dokumen.com/home.php?

sk=group_196355227053960&view=doc&id=203467383009411&refid=7

017. JANAZAH: Outopsi Untuk Mengungkap Penyebab Kematian

http://0.Daftar Isi Dokumen.com/home.php?

sk=group_196355227053960&view=doc&id=203754946313988&refid=7

018. TAJWID: Membaca Tashil Hamzah Lafadz"an’amta"

http://0.Daftar Isi Dokumen.com/home.php?

sk=group_196355227053960&view=doc&id=203757172980432&refid=7

019. LAIN-LAIN: VCD Software Bajakan

http://0.Daftar Isi Dokumen.com/home.php?

sk=group_196355227053960&view=doc&id=203837779639038&refid=7

020. NAJASAH: Parfum Beralkohol

http://0.Daftar Isi Dokumen.com/home.php?

sk=group_196355227053960&view=doc&id=203879289634887&refid=7

021. AQIDAH: Hantu, Pocong, Drakula

http://0.Daftar Isi Dokumen.com/home.php?

sk=group_196355227053960&view=doc&id=203881336301349&refid=7

022. NIKAH: Hukum Menikah Saat Hamil

http://0.Daftar Isi Dokumen.com/home.php?

sk=group_196355227053960&view=doc&id=204206149602201&refid=7

023. SHALAT JUM’AT: Syarat Jum’at Boleh Dilakukan Lebih Dari Satu Tempat

http://0.Daftar Isi Dokumen.com/home.php?

sk=group_196355227053960&view=doc&id=204597899563026&refid=7
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024. SHALAT: Saat Shalat Bersentuhan Dengan Anak Yang Belum Khitan

http://0.Daftar Isi Dokumen.com/home.php?

sk=group_196355227053960&view=doc&id=204600359562780&refid=7

025. Doa Imam Shodiq RA

http://0.Daftar Isi Dokumen.com/home.php?

sk=group_196355227053960&view=doc&id=205040872852062&refid=7

026. SHALAT: Kentut Setelah Salam Pertama

http://0.Daftar Isi Dokumen.com/home.php?

sk=group_196355227053960&view=doc&id=205181446171338&refid=7

027. DOWNLOAD

http://0.Daftar Isi Dokumen.com/home.php?

sk=group_196355227053960&view=doc&id=206916432664506&refid=7

028. LAIN-LAIN: Hukum Donor Darah Non Muslim

http://0.Daftar Isi Dokumen.com/home.php?

sk=group_196355227053960&view=doc&id=207424809280335&refid=7

029. SHALAT: Sujud Sahwi

http://0.Daftar Isi Dokumen.com/home.php?

sk=group_196355227053960&view=doc&id=207432645946218&refid=7

030. SHALAT: Punya Hadast atau Najis Jadi Imam

http://0.Daftar Isi Dokumen.com/home.php?

sk=group_196355227053960&view=doc&id=207445645944918&refid=7

031. MU’AMALAH: Hutang (Modal) Dibayar Dengan Barang Setelah Panen

http://0.Daftar Isi Dokumen.com/home.php?

sk=group_196355227053960&view=doc&id=207996382556511&refid=7

032. FIQIH: Onani dan ‘Azl (Mengeluarakn air mani diluar vagina)

http://0.Daftar Isi Dokumen.com/home.php?

sk=group_196355227053960&view=doc&id=208001739222642&refid=7

033. FIQIH: Hukum Semir Rambut

http://0.Daftar Isi Dokumen.com/home.php?

sk=group_196355227053960&view=doc&id=207418882614261&refid=7

034. TARIKH: Lihatlah Akhlak Beliau bersama Kakak beliau

http://0.Daftar Isi Dokumen.com/home.php?

sk=group_196355227053960&view=doc&id=208468359175980&refid=7
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http://0.Daftar Isi Dokumen.com/home.php?

sk=group_196355227053960&view=doc&id=208491385840344&refid=7

035. SHALAT: Do'a Bahasa Indonesia Dalam Shalat

036. NIKAH: Tidak Menikah Karena Penyakit

http://0.Daftar Isi Dokumen.com/home.php?

sk=group_196355227053960&view=doc&id=208562862499863&refid=7

037. FIQIH: Hukum Mengobati Bayi Dengan Tali Pusar

http://0.Daftar Isi Dokumen.com/home.php?

sk=group_196355227053960&view=doc&id=208565632499586&refid=7

038. NIKAH: Muhalil Tanpa Sepengetahuan Mantan Suami

http://0.Daftar Isi Dokumen.com/home.php?

sk=group_196355227053960&view=doc&id=208568192499330&refid=7

039. SHALAT: Bermakmum Pada Orang Sholat Sunat

http://0.Daftar Isi Dokumen.com/home.php?

sk=group_196355227053960&view=doc&id=208569892499160&refid=7

040. NIKAH: Keluar Dimasa Iddah

http://0.Daftar Isi Dokumen.com/home.php?

sk=group_196355227053960&view=doc&id=208570249165791&refid=7

041. SHALAT: Khutbah Dengan Terjemah

http://0.Daftar Isi Dokumen.com/home.php?

sk=group_196355227053960&view=doc&id=208574852498664&refid=7

042. SHALAT: Lengan Wanita Keliatan Saat Shalat

http://0.Daftar Isi Dokumen.com/home.php?

sk=group_196355227053960&view=doc&id=208575509165265&refid=7

043. NIKAH: Kawin Paksa Ala Siti Nurbaya

http://0.Daftar Isi Dokumen.com/home.php?

sk=group_196355227053960&view=doc&id=208576032498546&refid=7

044. NIKAH: Cerai Melalui Sms

http://0.Daftar Isi Dokumen.com/home.php?

sk=group_196355227053960&view=doc&id=208577765831706&refid=7

045. NAJASAH: Perbedaan Mani-Madzi-Wadi

http://0.Daftar Isi Dokumen.com/home.php?

sk=group_196355227053960&view=doc&id=208716122484537&refid=7
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046. FIQIH: Syahidkah Pelaku Bom Bunuh Diri

http://0.Daftar Isi Dokumen.com/home.php?

sk=group_196355227053960&view=doc&id=209604865728996&refid=7

047. AQIQAH: Aqiqoh Dengan Selain Kambing

http://0.Daftar Isi Dokumen.com/home.php?

sk=group_196355227053960&view=doc&id=209608285728654&refid=7

048. TAJHIZ: Kenapa Janazah Harus Dimandikan Sebelum Dishalati

http://0.Daftar Isi Dokumen.com/home.php?

sk=group_196355227053960&view=doc&id=209609012395248&refid=7

049. BUYU’: Jual Beli dengan Sistem Kredit

http://0.Daftar Isi Dokumen.com/home.php?

sk=group_196355227053960&view=doc&id=209698892386260&refid=7

050. FIQIH: Bayi Tabung

http://0.Daftar Isi Dokumen.com/home.php?

sk=group_196355227053960&view=doc&id=209689992387150&refid=7

051. SHALAT: Tata Cara Sujud Syukur & Tilawah

http://0.Daftar Isi Dokumen.com/home.php?

sk=group_196355227053960&view=doc&id=209603719062444&refid=7

052. HAID: Menstruasi

http://0.Daftar Isi Dokumen.com/home.php?

sk=group_196355227053960&view=doc&id=208678875821595&refid=7

053. LAIN-LAIN: Wanita Memakai Celana

http://0.Daftar Isi Dokumen.com/home.php?

sk=group_196355227053960&view=doc&id=210337038989112&refid=7

054. AQIDAH: Hukum Bikin Sesajen

http://0.Daftar Isi Dokumen.com/home.php?

sk=group_196355227053960&view=doc&id=210793055610177&refid=7

055. Konsep Ketuhanan masyarakat JAWA

http://0.Daftar Isi Dokumen.com/home.php?

sk=group_196355227053960&view=doc&id=210802465609236&refid=7

056. QODHO` SHOLAT

http://0.Daftar Isi Dokumen.com/home.php?

sk=group_196355227053960&view=doc&id=210877492268400&refid=7
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http://0.Daftar Isi Dokumen.com/home.php?

sk=group_196355227053960&view=doc&id=210878758934940&refid=7

057. Hukum Memakai Minyak Wangi Dan Berhias Untuk Perempuan

058. Mengucap & Menjawab Salam Non Muslim

http://0.Daftar Isi Dokumen.com/home.php?

sk=group_196355227053960&view=doc&id=211245955564887&refid=7

059. Mengucapkan Selamat Hari Raya Kepada Non Muslim

http://0.Daftar Isi Dokumen.com/home.php?

sk=group_196355227053960&view=doc&id=211246828898133&refid=7

060. Tulisan Qur`An Dalam HP Apakah Termasuk Mushaf?

http://0.Daftar Isi Dokumen.com/home.php?

sk=group_196355227053960&view=doc&id=212115055477977&refid=7

061. Memperbesar Alat Vital

http://0.Daftar Isi Dokumen.com/home.php?

sk=group_196355227053960&view=doc&id=212233512132798&refid=7

062. Jabat Tangan Non Mahrom

http://0.Daftar Isi Dokumen.com/home.php?

sk=group_196355227053960&view=doc&id=212488922107257&refid=7

063. BUYU’: Transaksi On Line

http://0.Daftar Isi Dokumen.com/home.php?

sk=group_196355227053960&view=doc&id=212489625440520&refid=7

064. Isbal

http://0.Daftar Isi Dokumen.com/home.php?

sk=group_196355227053960&view=doc&id=295804677109014&refid=7

065. Wajah Dan Telapak Tangan Wanita Bukan Aurat

http://0.Daftar Isi Dokumen.com/home.php?

sk=group_196355227053960&view=doc&id=212559465433536&refid=7

066. Meraih Husnul Khotimah

http://0.Daftar Isi Dokumen.com/home.php?

sk=group_196355227053960&view=doc&id=212750885414394&refid=7

067. Link Download Kitab

http://0.Daftar Isi Dokumen.com/home.php?

sk=group_196355227053960&view=doc&id=212765968746219&refid=7
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068. SHALAT: Mengulang Shalat Jum’at Dengan Dhuhur Dengan Alasan Tidak Khusu`

http://0.Daftar Isi Dokumen.com/home.php?

sk=group_196355227053960&view=doc&id=207408995948583&refid=7

069. Al-Wirdul Lathif beserta artinya

http://0.Daftar Isi Dokumen.com/home.php?

sk=group_196355227053960&view=doc&id=212792322076917&refid=7

070. FilosofiTumpeng

http://0.Daftar Isi Dokumen.com/home.php?

sk=group_196355227053960&view=doc&id=212793202076829&refid=7

071. Detik-detik Wafatnya Rosulullah SAW

http://0.Daftar Isi Dokumen.com/home.php?

sk=group_196355227053960&view=doc&id=212794378743378&refid=7

072. SHALAT: Posisi Makmum Perempuan Dalam Shalat

http://0.Daftar Isi Dokumen.com/home.php?

sk=group_196355227053960&view=doc&id=212931062063043&refid=7

073. Definisi Jilbab, Batasan Aurat Wanita & Hukum Menutupnya

http://0.Daftar Isi Dokumen.com/home.php?

sk=group_196355227053960&view=doc&id=212933618729454&refid=7

074. Macam-Macam Qaul dalam Madzhab

http://0.Daftar Isi Dokumen.com/home.php?

sk=group_196355227053960&view=doc&id=212934368729379&refid=7

075. Filosofi Nama Bunga

http://0.Daftar Isi Dokumen.com/home.php?

sk=group_196355227053960&view=doc&id=213166958706120&refid=7

076. JULA BELI: Jual Beli Kucing, Ular, Tokek

http://0.Daftar Isi Dokumen.com/home.php?

sk=group_196355227053960&view=doc&id=213396642016485&refid=7

077. SHALAT: Melagukan Adzan

http://0.Daftar Isi Dokumen.com/home.php?

sk=group_196355227053960&view=doc&id=213450448677771&refid=7

078. JANAZAH: Haruskah Mayat Diwudhukan Ulang Saat Disentuh

http://0.Daftar Isi Dokumen.com/home.php?

sk=group_196355227053960&view=doc&id=213450908677725&refid=7
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http://0.Daftar Isi Dokumen.com/home.php?

sk=group_196355227053960&view=doc&id=213503708672445&refid=7

079. LAIN-LAIN: Bermain Catur

080. MASJID: Hukum Mengunci Masjid

http://0.Daftar Isi Dokumen.com/home.php?

sk=group_196355227053960&view=doc&id=213505095338973&refid=7

081. LAIN-LAIN: Lelaki Memakai Cincin Perak

http://0.Daftar Isi Dokumen.com/home.php?

sk=group_196355227053960&view=doc&id=213620031994146&refid=7

082. NIKAH: Wali Mewakilkan Kepada Orang Lain Tapi Ikut Hadir

http://0.Daftar Isi Dokumen.com/home.php?

sk=group_196355227053960&view=doc&id=213628071993342&refid=7

083. NIKAH: Menikah Beda Agama

http://0.Daftar Isi Dokumen.com/home.php?

sk=group_196355227053960&view=doc&id=213623298660486&refid=7

084. THOHAROH: Urutan Sunnah Dalam Berwudlu

http://0.Daftar Isi Dokumen.com/home.php?

sk=group_196355227053960&view=doc&id=213636918659124&refid=7

085. LAIN-LAIN: Menjawab Kiriman Salam

http://0.Daftar Isi Dokumen.com/home.php?

sk=group_196355227053960&view=doc&id=213639191992230&refid=7

086. SHALAT: Shalat Jama’- Qosor Bagi Yang Selalu Bepergian

http://0.Daftar Isi Dokumen.com/home.php?

sk=group_196355227053960&view=doc&id=213711171985032&refid=7

087. SHALAT: Mimisen (Keluar Darah Dari Hidung) Saat Shalat

http://0.Daftar Isi Dokumen.com/home.php?

sk=group_196355227053960&view=doc&id=213711778651638&refid=7

088. Berkenalan Dengan Ulama Wahaby

http://0.Daftar Isi Dokumen.com/home.php?

sk=group_196355227053960&view=doc&id=213735205315962&refid=7

089. JUAL-BELI: Menimbun Barang Untuk Dijual Saat Harga Mahal

http://0.Daftar Isi Dokumen.com/home.php?

sk=group_196355227053960&view=doc&id=213972891958860&refid=7
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090. LAIN-LAIN: Menabur Bunga Saat Mengiring Jenazah

http://0.Daftar Isi Dokumen.com/home.php?

sk=group_196355227053960&view=doc&id=213986741957475&refid=7

091. LAIN-LAIN: Hukum Mencabut Uban

http://0.Daftar Isi Dokumen.com/home.php?

sk=group_196355227053960&view=doc&id=213991315290351&refid=7

092. NIKAH: Nikah Via Telephone

http://0.Daftar Isi Dokumen.com/home.php?

sk=group_196355227053960&view=doc&id=213971095292373&refid=7

093. LAIN-LAIN: Aurat yang Terpotong Masihkah AurAt Dan Membatalkan Wudhu?

http://0.Daftar Isi Dokumen.com/home.php?

sk=group_196355227053960&view=doc&id=214091491947000&refid=7

094. NIKAH: Usia Minimal Nikah

http://0.Daftar Isi Dokumen.com/home.php?

sk=group_196355227053960&view=doc&id=214166388606177&refid=7

095. THOHAROH: Batasan Usia Wanita Yang Membatalkan Wudhu

http://0.Daftar Isi Dokumen.com/home.php?

sk=group_196355227053960&view=doc&id=214167211939428&refid=7

096. LAIN-LAIN: Khitan Bagi Wanita

http://0.Daftar Isi Dokumen.com/home.php?

sk=group_196355227053960&view=doc&id=214169998605816&refid=7

097. JANAZAH: Membawa Janazah Ke Kuburan Memakai Kendaraan

http://0.Daftar Isi Dokumen.com/home.php?

sk=group_196355227053960&view=doc&id=215518048471011&refid=7

098. SHALAT: Imam Dan Makmum Beda Madzhab

http://0.Daftar Isi Dokumen.com/home.php?

sk=group_196355227053960&view=doc&id=215533808469435&refid=7

099. SHALAT: Cara Sholat Orang Yang Tak Mampu Berdiri

http://0.Daftar Isi Dokumen.com/home.php?

sk=group_196355227053960&view=doc&id=215534208469395&refid=7

100. MU’ASYARAH: Dosakah Suami Yg Menolak "Ajakan"Istri

http://0.Daftar Isi Dokumen.com/home.php?

sk=group_196355227053960&view=doc&id=215538168468999&refid=7
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http://0.Daftar Isi Dokumen.com/home.php?

sk=group_196355227053960&view=doc&id=215537818469034&refid=7

101. IMAN KEPADATAQDIR

102. HUKUM MENELAN MANI/SPERMA

http://0.Daftar Isi Dokumen.com/home.php?

sk=group_196355227053960&view=doc&id=215644318458384&refid=7

103. MASALAH WAKAF

http://0.Daftar Isi Dokumen.com/home.php?

sk=group_196355227053960&view=doc&id=215644988458317&refid=7

104. PUASA: Puasa Nahun

http://0.Daftar Isi Dokumen.com/home.php?

sk=group_196355227053960&view=doc&id=216187225070760&refid=7

105. WUDHU: Wudhu Telanjang

http://0.Daftar Isi Dokumen.com/home.php?

sk=group_196355227053960&view=doc&id=216187518404064&refid=7

106. NIKAH: Nikah Mut’ah

http://0.Daftar Isi Dokumen.com/home.php?

sk=group_196355227053960&view=doc&id=216216585067824&refid=7

107. KITAB BID'AH HASANAH

http://0.Daftar Isi Dokumen.com/home.php?

sk=group_196355227053960&view=doc&id=216284181727731&refid=7

108. LAIN-LAIN: HUKUMBERPELUKAN (Sejenis)

http://0.Daftar Isi Dokumen.com/home.php?

sk=group_196355227053960&view=doc&id=216582055031277&refid=7

109. SHALAT: Bermakmum Taraweh Dengan Yang Beda Madzhab

http://0.Daftar Isi Dokumen.com/home.php?

sk=group_196355227053960&view=doc&id=216582828364533&refid=7

110. PUASA: Menggabungkan Niat Puasa

http://0.Daftar Isi Dokumen.com/home.php?

sk=group_196355227053960&view=doc&id=216584185031064&refid=7

111. BUYU’: Jual Beli Saat Khotbah

http://0.Daftar Isi Dokumen.com/home.php?

sk=group_196355227053960&view=doc&id=216781401678009&refid=7
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112. FARA’ID: Ta’bir Mahjubnya Aulaadul Umm Sebab Far`, Ab, Jad.

http://0.Daftar Isi Dokumen.com/home.php?

sk=group_196355227053960&view=doc&id=216782455011237&refid=7

113. PUASA: Air Tertelan Saat Berkumur

http://0.Daftar Isi Dokumen.com/home.php?

sk=group_196355227053960&view=doc&id=216784531677696&refid=7

114. NAJASAH: Salah Satu Sifat Najis Masih Ada Ketika Telah Dibasuh

http://0.Daftar Isi Dokumen.com/home.php?

sk=group_196355227053960&view=doc&id=216788191677330&refid=7

115. SHOLAT: Membalikkan Tangan Saat Qunut

http://0.Daftar Isi Dokumen.com/home.php?

sk=group_196355227053960&view=doc&id=216920724997410&refid=7

116. HADITS: Maksud Hadist Tentang Nasab Anak

http://0.Daftar Isi Dokumen.com/home.php?

sk=group_196355227053960&view=doc&id=216921321664017&refid=7

117. SHALAT: Menambahi Sayyidina Didalam Sholawat Sholat

http://0.Daftar Isi Dokumen.com/home.php?

sk=group_196355227053960&view=doc&id=216920964997386&refid=7

118. SHALAT: Sholat Jum’at Bagi Wanita

http://0.Daftar Isi Dokumen.com/home.php?

sk=group_196355227053960&view=doc&id=216960398326776&refid=7

119. SHALAT: Dalil Wajibnya Qodho` Sholat Yang Bisa Dijama’ Saat Suci Dari Haid

http://0.Daftar Isi Dokumen.com/home.php?

sk=group_196355227053960&view=doc&id=216961441660005&refid=7

120. PUASA: Kedudukan Puasa Daud

http://0.Daftar Isi Dokumen.com/home.php?

sk=group_196355227053960&view=doc&id=216973764992106&refid=7

121. LAIN-LAIN: Etika Bersholawat dan Shalawat diringi Alat Musik

http://0.Daftar Isi Dokumen.com/home.php?

sk=group_196355227053960&view=doc&id=216922594997223&refid=7

122. PENTINGNYA ILMU

http://0.Daftar Isi Dokumen.com/home.php?

sk=group_196355227053960&view=doc&id=217075308315285&refid=7
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http://0.Daftar Isi Dokumen.com/home.php?

sk=group_196355227053960&view=doc&id=217081361648013&refid=7

123. UMURNABI ADAM

124. LAIN-LAIN: Membuka Lembaran Qur`An Dengan Ludah

http://0.Daftar Isi Dokumen.com/home.php?

sk=group_196355227053960&view=doc&id=217079271648222&refid=7

125. LAIN-LAIN: Acara Ulang Tahun

http://0.Daftar Isi Dokumen.com/home.php?

sk=group_196355227053960&view=doc&id=217095351646614&refid=7

126. HOMOSEKSUAL

http://0.Daftar Isi Dokumen.com/home.php?

sk=group_196355227053960&view=doc&id=217172254972257&refid=7

127. LAIN-LAIN: Tidak Semua Bid’ah Sesat

http://0.Daftar Isi Dokumen.com/home.php?

sk=group_196355227053960&view=doc&id=217258054963677&refid=7

128. LAIN-LAIN: Membaca Do`A Sebelum Aamiinnya Fatihah

http://0.Daftar Isi Dokumen.com/home.php?

sk=group_196355227053960&view=doc&id=217074268315389&refid=7

129. AQIQOH: Aqiqoh Bayi Yang Lahir Meninggal

http://0.Daftar Isi Dokumen.com/home.php?

sk=group_196355227053960&view=doc&id=217440221612127&refid=7

130. LAIN-LAIN: Menentukan Hari Baik Dalam Pandangan Fiqh

http://0.Daftar Isi Dokumen.com/home.php?

sk=group_196355227053960&view=doc&id=217526701603479&refid=7

131. AQIQAH: Aqiqoh Dengan Sapi

http://0.Daftar Isi Dokumen.com/home.php?

sk=group_196355227053960&view=doc&id=217529604936522&refid=7

132. LAIN-LAIN: Mengucap Salam Kepada Lawan Jenis

http://0.Daftar Isi Dokumen.com/home.php?

sk=group_196355227053960&view=doc&id=217530311603118&refid=7

133. LAIN-LAIN: Uang Damai Saat Dirazia Polisi

http://0.Daftar Isi Dokumen.com/home.php?

sk=group_196355227053960&view=doc&id=217960208226795&refid=7
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134. LAIN-LAIN: Arti dan yang bergelar ulul 'azmi

http://0.Daftar Isi Dokumen.com/home.php?

sk=group_196355227053960&view=doc&id=217962408226575&refid=7

135. Mu’amalah: Kerjasama Pengembangan Ternak (Gaduh, Jw)

http://0.Daftar Isi Dokumen.com/home.php?

sk=group_196355227053960&view=doc&id=218266058196210&refid=7

136. HISAB: Gerhana Bulan Total Tgl 16 Juni 2011

http://0.Daftar Isi Dokumen.com/home.php?

sk=group_196355227053960&view=doc&id=218773108145505&refid=7

137. NASHOIHUL IBAD Karya SYEIKH NAWAWI AL-BANTANIE yang merupakan syarah atas kitab AS

SYAIKH SYIHABUDDINAHMAD BIN HAJARAL-ASQOLANI (IBNUHAJARAL-ASQOLANI) (2)

http://0.Daftar Isi Dokumen.com/home.php?

sk=group_196355227053960&view=doc&id=219809914708491&refid=7

138. Membaca Surat Yasin Di Malam Jum'ah

http://0.Daftar Isi Dokumen.com/home.php?

sk=group_196355227053960&view=doc&id=219974008025415&refid=7

139. Wanita Kholwat atau Keluar Sendirian Untuk Keperluan Ngaji

http://0.Daftar Isi Dokumen.com/home.php?

sk=group_196355227053960&view=doc&id=227512613938221&refid=7

141. Hari NAAS, Hari Baik dalam perspektif ISLAM

http://0.Daftar Isi Dokumen.com/home.php?

sk=group_196355227053960&view=doc&id=227508413938641&refid=7

142. Surah al-Fatihah ; Keragaman dan IkhtilafDidalam Penamaannya

http://0.Daftar Isi Dokumen.com/home.php?

sk=group_196355227053960&view=doc&id=227453433944139&refid=7

143. HAID: Bercumbu Rayu Selain Jima’ Saat Haid

http://0.Daftar Isi Dokumen.com/home.php?

sk=group_196355227053960&view=doc&id=227373853952097&refid=7

144. LAIN-LAIN: Sekelumit Tentang Makna Hamdalah

http://0.Daftar Isi Dokumen.com/home.php?

sk=group_196355227053960&view=doc&id=227368420619307&refid=7

145. SHALAT: Mengusap Wajah Setelah Salam

http://0.Daftar Isi Dokumen.com/home.php?

sk=group_196355227053960&view=doc&id=227358273953655&refid=7
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http://0.Daftar Isi Dokumen.com/home.php?

sk=group_196355227053960&view=doc&id=227242573965225&refid=7

146. Memutus Niat Saat Menjalani Ibadah

147. NASHOIHUL IBAD Karya SYEIKH NAWAWI AL-BANTANIE yang merupakan syarah atas kitab AS

SYAIKH SYIHABUDDINAHMAD BIN HAJARAL-ASQOLANI (IBNUHAJARAL-ASQOLANI) (3)

http://0.Daftar Isi Dokumen.com/home.php?

sk=group_196355227053960&view=doc&id=227209090635240&refid=7

148. ATH’IMAH: Makanan Yang Tidak terdapat label Halalnya

http://0.Daftar Isi Dokumen.com/home.php?

sk=group_196355227053960&view=doc&id=227142353975247&refid=7

149. JANAZAH: Mayat Remuk / Hancur dan Korban Mutilasi Wajibkah Dimandikan??

http://0.Daftar Isi Dokumen.com/home.php?

sk=group_196355227053960&view=doc&id=220510814638401&refid=7

150. Adab Berdoa

http://0.Daftar Isi Dokumen.com/home.php?

sk=group_196355227053960&view=doc&id=220490944640388&refid=7

151. AQIDAH: Keadaan Wali Allah Setelah Wafat

http://0.Daftar Isi Dokumen.com/home.php?

sk=group_196355227053960&view=doc&id=220424111313738&refid=7

152. NIKAH: Bolehkah Mengikuti Imam Daud Ad-Dzohiri dalam Nikah Tanpa Wali Dan Saksi

http://0.Daftar Isi Dokumen.com/home.php?

sk=group_196355227053960&view=doc&id=220214784668004&refid=7

153. SHALAT: Ada Najis yang Baru Diketahui Setelah Sholat

http://0.Daftar Isi Dokumen.com/home.php?

sk=group_196355227053960&view=doc&id=220210984668384&refid=7

154. AQIDAH: Kenaikan Isa al-Masiih AS

http://0.Daftar Isi Dokumen.com/home.php?

sk=group_196355227053960&view=doc&id=220021588020657&refid=7

155. Bacaan SHODAQA ALLAAH AL-'AZHIIM setelah membaca Al-Quran

http://0.Daftar Isi Dokumen.com/home.php?

sk=group_196355227053960&view=doc&id=219972838025532&refid=7

157. HUKUM JABAT TANGAN NON MAHROM

http://0.Daftar Isi Dokumen.com/home.php?

sk=group_196355227053960&view=doc&id=227576643931818&refid=7
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158. SHALAT: Menahan Kentut Saat Shalat

http://0.Daftar Isi Dokumen.com/home.php?

sk=group_196355227053960&view=doc&id=227577540598395&refid=7

159. LAIN-LAIN: Bersalaman Setelah Shalat

http://0.Daftar Isi Dokumen.com/home.php?

sk=group_196355227053960&view=doc&id=227578207264995&refid=7

160. SHALAT: Qobliyah Ashar 4 Rokaat 1x Salam

http://0.Daftar Isi Dokumen.com/home.php?

sk=group_196355227053960&view=doc&id=227579210598228&refid=7

161. SHALAT: Jamak-Qosor Bagi Yang Rekreasi

http://0.Daftar Isi Dokumen.com/home.php?

sk=group_196355227053960&view=doc&id=227677930588356&refid=7

162. LAIN-LAIN: Membaca Tasbih,Tahmid Dan Tahlil Di Akhir Surat

http://0.Daftar Isi Dokumen.com/home.php?

sk=group_196355227053960&view=doc&id=227582480597901&refid=7

163. Bacaan Qur’an Dari Kaset Dan Cd

http://0.Daftar Isi Dokumen.com/home.php?

sk=group_196355227053960&view=doc&id=227676127255203&refid=7

164. NIKAH: Saksi Nikah Haruskah Ngerti Bahasa Arab

http://0.Daftar Isi Dokumen.com/home.php?

sk=group_196355227053960&view=doc&id=227675480588601&refid=7

165. SHALAT: Khilafiyah Hukum Jama’ah

http://0.Daftar Isi Dokumen.com/home.php?

sk=group_196355227053960&view=doc&id=227672707255545&refid=7

166. SHALAT: Apakah Wanita Harus Shalat Dhuhur Menunggu Selesai Jum’at

http://0.Daftar Isi Dokumen.com/home.php?

sk=group_196355227053960&view=doc&id=227672273922255&refid=7

167. LAIN-LAIN: Menambah Sayyidina Dalam Syahadat Shalat

http://0.Daftar Isi Dokumen.com/home.php?

sk=group_196355227053960&view=doc&id=228247453864737&refid=7

168. LAIN-LAIN: Menyebarluaskan Sms Yang Meresahkan

http://0.Daftar Isi Dokumen.com/home.php?

sk=group_196355227053960&view=doc&id=228310940525055&refid=7
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http://0.Daftar Isi Dokumen.com/home.php?

sk=group_196355227053960&view=doc&id=228325900523559&refid=7

169. JINAYAT: Membunuh Karena Akan Diperkosa

170. LAIN-LAIN: Menjadi PNS Dengan Suap

http://0.Daftar Isi Dokumen.com/home.php?

sk=group_196355227053960&view=doc&id=228324993856983&refid=7

171. PUASA: Benarkah Puasa 1 Hari dalam Sepekan Hukumnya Makruh??

http://0.Daftar Isi Dokumen.com/home.php?

sk=group_196355227053960&view=doc&id=228323677190448&refid=7

172. LAIN-LAIN: Hukum Tlp-Sms Non Mahram

http://0.Daftar Isi Dokumen.com/home.php?

sk=group_196355227053960&view=doc&id=228319800524169&refid=7

173. LAIN-LAIN: Mencabut Jenggot Bagi Wanita

http://0.Daftar Isi Dokumen.com/home.php?

sk=group_196355227053960&view=doc&id=228318477190968&refid=7

174. JINAYAT: Menggugurkan Kandungan Untuk Keselamatan Ibu

http://0.Daftar Isi Dokumen.com/home.php?

sk=group_196355227053960&view=doc&id=228317690524380&refid=7

175. AQIQAH: Apakah Anak Yang Tidak Di Aqiqahi Tidak Bisa Memberi Syafa'at Kepada Orang Tuanya

http://0.Daftar Isi Dokumen.com/home.php?

sk=group_196355227053960&view=doc&id=230072973682185&refid=7

176. SHALAT: Hikmah Jumlah Rakaat Shalat

http://0.Daftar Isi Dokumen.com/home.php?

sk=group_196355227053960&view=doc&id=230074940348655&refid=7

177. MU’ASYARAH: Suami Yang Enggan Menafkahi Bathin Istrinya

http://0.Daftar Isi Dokumen.com/home.php?

sk=group_196355227053960&view=doc&id=230076687015147&refid=7

178. BUYU’: Jual Belinya Anak Kecil

http://0.Daftar Isi Dokumen.com/home.php?

sk=group_196355227053960&view=doc&id=230080147014801&refid=7

179. THAHARAH: Wudhu Dan Mandi Menggunakan Air Hangat

http://0.Daftar Isi Dokumen.com/home.php?

sk=group_196355227053960&view=doc&id=230082460347903&refid=7
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180. LAIN-LAIN: Alkohol Dalam Parfum Dan Obat

http://0.Daftar Isi Dokumen.com/home.php?

sk=group_196355227053960&view=doc&id=230084800347669&refid=7

181. SHALAT: Menangis Dalam Shalat

http://0.Daftar Isi Dokumen.com/home.php?

sk=group_196355227053960&view=doc&id=230088240347325&refid=7

182. LAIN-LAIN: Membacakan Surat Yasin Dan Ar-Ra'du Pada Orang Yang Sedang Sakarat Maut

http://0.Daftar Isi Dokumen.com/home.php?

sk=group_196355227053960&view=doc&id=230095023679980&refid=7

185. SHALAT: Ulasan Terbukanya Aurat Secara Tiba-Tiba Saat Shalat

http://0.Daftar Isi Dokumen.com/home.php?

sk=group_196355227053960&view=doc&id=230628636959952&refid=7

187. TAUHID: RAHASIA QODARALLAH

http://0.Daftar Isi Dokumen.com/home.php?

sk=group_196355227053960&view=doc&id=232171053472377&refid=7

188. AQIQAH: Daging Aqiqah Untuk Prasmanan dan Jangka Waktu Disunnahkan Aqiqah

http://0.Daftar Isi Dokumen.com/home.php?

sk=group_196355227053960&view=doc&id=232152023474280&refid=7

189. AQIDAH: SEJUMPUT TENTANG ILMU LADUNNII

http://0.Daftar Isi Dokumen.com/home.php?

sk=group_196355227053960&view=doc&id=232149216807894&refid=7

190. AQIDAH: Apakah Anak Hasil Perzinaan Bisa Masuk Sorga?

http://0.Daftar Isi Dokumen.com/home.php?

sk=group_196355227053960&view=doc&id=232026273486855&refid=7

191. NIKAH: Adakah Pendapat Ulama Yg Memperbolehkan Nikah Tanpa Saksi?

http://0.Daftar Isi Dokumen.com/home.php?

sk=group_196355227053960&view=doc&id=232027606820055&refid=7

192. MU’ASYARAH: Mengumpulkan Beberapa Istri Dalam Satu Rumah

http://0.Daftar Isi Dokumen.com/home.php?

sk=group_196355227053960&view=doc&id=232050536817762&refid=7

193. SHALAT: Mengakhirkan Shalat Isya

http://0.Daftar Isi Dokumen.com/home.php?

sk=group_196355227053960&view=doc&id=232009360155213&refid=7
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http://0.Daftar |si Dokumen.Com/home.php?

Sk=group 196355227053960&VieW=dOC&id=232039880152161&refid=7

194. NIKAH. Menikah Dengan Orang Yg Punya Masa Lalu Kelam

195. THOHAROH : Menyentuh gigi, kuku dan rambut batal wudhu ?

http://0.Daftar |si Dokumen.Com/home.php?

Sk=group 196355227053960&VieW=dOC&id=233466246676191&refid=7

196. DZABIHAH. Penyembelihan Dengan Mesin Alat Potong

http://0.Daftar |si Dokumen.Com/home.php?

Sk=group 196355227053960&VieW=dOC&id=233297080026441&refid=7

197. MUASYARAH Bersenggama Disaat Hamil

http://0.Daftar |si Dokumen.Com/home.php?

Sk=group 196355227053960&VieW=dOC&id=232565990099550&refid=7

198. MUASYARAH Bersenggama Disaat Hamil Part 2

http://0.Daftar |si Dokumen.Com/home.php?

Sk=group 196355227053960&VieW=dOC&id=232626760093473&refid=7

199. Masjid Jin, Saksi Keimanan Sekelompok Jin

http://0.Daftar |si Dokumen.Com/home.php?

Sk=group 196355227053960&VieW=dOC&id=232292616793554&refid=7

200. HAJI: Badal Haji

http://0.Daftar |si Dokumen.Com/home.php?

Sk=group 196355227053960&VieW=dOC&id=232206810135468&refid=7

31.8 0280. DAFTAR ISI 201-300

201.SEKELUMIT TENTANG ILMU DAN ULAMA

http://0.facebook.com/home.php?sk=group 196355227053960&View=doc&id=234029179953231&refid=7

202. Bolehkah Sholat dengan bercelana ketat?

http://0.facebook.com/home.php?sk=group 196355227053960&View=doc&id=234138176608998&refid=7

203. Sumbangan dari non muslim bolehkah diterima utk seumpama pembangunan masjid?

http://0.facebook.com/home.php?sk=group 196355227053960&View=doc&id=234147463274736&refid=7

204. Wanita dan al-Quran?

http://0.facebook.com/home.php?sk=group 196355227053960&View=doc&id=234159186606897&refid=7

205.Dinamika pergelaran acara keagamaan di masjid dan hukumnya?
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http://0.facebook.com/home.php?sk=group 196355227053960&View=doc&id=234167593272723&refid=7

206.Bunga yang berserakan diatas pusara bolehkah diambil?

http://0.facebook.com/home.php?sk=group 196355227053960&View=doc&id=234176463271836&refid=7

207.Apa arti suatu nama bagi ramadhan?

http://0.facebook.com/home.php?sk=group 196355227053960&View=doc&id=234940533195429&refid=7

208. Antara Sholat Jumu'at dengan sholat Zhuhur?

http://0.facebook.com/home.php?sk=group 196355227053960&View=doc&id=234176463271836&refid=7

209. ONAN DAN MASTURBASI DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM ?

http://0.facebook.com/home.php?sk=group 196355227053960&View=doc&id=234951263194356&refid=7

210. Cara menjawab salam Via tulisan?

http://0.facebook.com/home.php?sk=group 196355227053960&View=doc&id=235036123185870&refid=7

211. Al-Quran dan realitas kehidupan

http://0.facebook.com/home.php?sk=group 196355227053960&View=doc&id=235069286515887&refid=7

212. Wudhu dan bersentuhan kulit dua lawan jenis dewasa bukan machrom

http://0.facebook.com/home.php?sk=group 196355227053960&View=doc&id=235075029848646&refid=7

213. Menjawab Salam via penyampai salam

http://0.facebook.com/home.php?sk=group 196355227053960&View=doc&id=235080519848097&refid=7

214. Aplikasi al-Quran dalam HP, PC dan semacamnya

http://0.facebook.com/home.php?sk=group 196355227053960&View=doc&id=235094749846674&refid=7

215. Mushchafal-Quran menurut "Maalikiyyah"

http://0.facebook.com/home.php?sk=group 196355227053960&View=doc&id=235089099847239&refid=7

216. Membuat "POliSi Tidur"

http://0.facebook.com/home.php?sk=group 196355227053960&View=doc&id=235101659845983&refid=7

217. W|RID SAKRAAN

http://0.facebook.com/home.php?sk=group 196355227053960&View=doc&id=235328569823292&refid=7

218. PUASA TENGAH BULAN (AYYAMUL BDL)

http://0.facebook.com/home.php?sk=group 196355227053960&View=doc&id=235474539808695&refid=7

219. SEPUTAR RUKUN QOULIY DALAM SHOLAT
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http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=235580446464771&refid=7

220. Sekilas tentang IBROHIMBENADHAM

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=235917649764384&refid=7

221. SERANGGA DAN REPTIL

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=235931696429646&refid=7

222. PUASA MUTIH DAN PENGANTIN WANITA

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=236061356416680&refid=7

223. Memainkan "Game"

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=236066283082854&refid=7

224. GUS DUR IN MEMORIAM

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=236069199749229&refid=7

225. TALFIQ TIDAK DIBENARKAN

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=236303153059167&refid=7

226. Dzikir sewaktu hendak i'tidal

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=236549746367841&refid=7

227. Bangunan dan Kuburan

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=236558209700328&refid=7

228. HUBUNGAN INTIM PASUTRI DISIANG HARI RAMADHAN

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=236571163032366&refid=7

229. Wanita Haidh dan wudhu

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=236576459698503&refid=7

230. PASUTRI MUSAFIR DAN BER-JIMA DISIANG HARI RAMADHAN

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=236593189696830&refid=7

231. Keutamaan belajar ilmu keislaman

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=236670339689115&refid=7

232. PUASA SUNNAH DI BULAN SYA'BAN?

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=236671939688955&refid=7

233. SYARI'AH, THARIQAH, HAQIQAH DAN MA'RIFAH
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http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=237084862980996&refid=7

234. BALASAN AMAL KEBAJIKAN

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=238014236221392&refid=7

235. CICIP SEDIKIT DAGING QURBAN ATAU AQIQOH

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=238018032887679&refid=7

236. Cicip masakan dikala puasa

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=238009946221821&refid=7

237. UCAPAN SALAM DAN NON MUSLIM

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=238024292887053&refid=7

238. PESUGIHAN

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=238078896214926&refid=7

239. RISALAH RAMADHAN I

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=238089319547217&refid=7

240. MENGHAJIKAN ORANG MISKIN

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=238089559547193&refid=7

241.JAUHI MAKSIAT DAN HAFALAN

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=238092392880243&refid=7

242. BERMADZHAB

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=238096752879807&refid=7

243. Rasulullah Menggunakan Hisab Atau Rukyat?

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=238107622878720&refid=7

244. Konsep EPISTEMIC dibalik BUAH KULDI?

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=238411236181692&refid=7

245. SHOLATTARAWIH

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=238932296129586&refid=7

246. SHOLATTARAWIH II

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=238935786129237&refid=7

247. Suntik, infus dan Puasa
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http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=238939242795558&refid=7

248. Berbicara sebelum dan setelah khutbah sholat jumu'at

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=238949426127873&refid=7

249. ROMANTIKA BERCINTA

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=239005486122267&refid=7

250. RAHASIA PUASA

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=239008052788677&refid=7

251. SHOLATTARAWIH III

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=239040586118757&refid=7

252. BERJUALAN KULINER DAN PUASA RAMADHAN

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=239063519449797&refid=7

253.Arrochmaan dan Arrochiim

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=239071006115715&refid=7

254. Lailatul Qodar dalam perbincangan Santri PISS-KTB

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=239085069447642&refid=7

255. Nama syaithon n sebagian tugasnya

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=239098302779652&refid=7

256. perkara dirahasiakan oleh Allah

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=239349542754528&refid=7

257. SHOLAT TASBICH DAN SUJUD SAHWI

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=239389866083829&refid=7

258. PENDIDIKAN AKHLAK UNTUK ANAK-ANAK

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=239947189361430&refid=7

259. TANAMAN, BUNGA DAN PUSARA

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=240941875928628&refid=7

260.RAMADHAN DAN SIKSA KUBUR

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=240953262594156&refid=7

261. SIAPA ITU DAUD AZHZHOHIRIY
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http://0.facebook.com/home.php?sk=group 196355227053960&View=doc&id=241254865897329&refid=7

262. SUARA PEREMPUAN BUKAN AURAT

http://0.facebook.com/home.php?sk=group 196355227053960&View=doc&id=241304092559073&refid=7

263. ZAKAT PRODUKTIF

http://0.facebook.com/home.php?sk=group 196355227053960&View=doc&id=241309889225160&refid=7

264. WANITA HAIDH DAN QODHO PUASA

http://0.facebook.com/home.php?sk=group 196355227053960&View=doc&id=241425465880269&refid=7

265.TATA CARA QODHO SHOLAT FARDHU

http://0.facebook.com/home.php?sk=group 196355227053960&View=doc&id=241444409211708&refid=7

266, SHOLAT SUNNAHVSSHOLAT QODHO

http://0.facebook.com/home.php?sk=group 196355227053960&View=doc&id=241741615848654&refid=7

267. ANTARA KHITBAH DAN PACARAN

http://0.facebook.com/home.php?sk=group 196355227053960&View=doc&id=241806182508864&refid=7

268. ASI, SUAMI DAN HUKUM "RODHO"

http://0.facebook.com/home.php?sk=group 196355227053960&View=doc&id=241894262500056&refid=7

269, UNTUK RENUNGAN SEMATA

http://0.facebook.com/home.php?sk=group 196355227053960&View=doc&id=241975625825253&refid=7

270,Sakit, Puasa Ramadhan dan Fidyah

http://0.facebook.com/home.php?sk=group 196355227053960&View=doc&id=242190362470446&refid=7

271, BERSIWAK DAN PUASARAMDAHAN

http://0.facebook.com/home.php?sk=group 196355227053960&View=doc&id=242193672470115&refid=7

272.Jumlah bilangan "Dzikir" dalam Sholat

http://0.facebook.com/home.php?sk=group 196355227053960&View=doc&id=242199879136161&refid=7

273. PENUNDAAN PENGUBURAN

http://0.facebook.com/home.php?sk=group 196355227053960&View=doc&id=242214.139134735&refid=7

274. Qhodho puasa utk alMarchum atau alMarchumah

http://0.facebook.com/home.php?sk=group 196355227053960&View=doc&id=2422196091341888.refid=7

275. Pencerahan Fiqh Tamaddun

C 2013 www.piss-ktb.com



1671LAIN-LAIN

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=242236862465796&refid=7

276. SEPUTAR INTERAKSI MUAMALAT DENGAN BANK

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=242783215744494&refid=7

277.OBATANTI HAID BAGIWANITA DAN PUASA RAMADHAN

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=242803025742513&refid=7

278. >>>>>DALI-DALIL AMALIYAH NAHDLATUL ‘ULAMA

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=242591442430338&refid=7

279. DAFTAR ISI DOCUMENT 001 - 200

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=212791535410329&refid=7

280. DAFTAR ISI 201-300

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=306991125990369&refid=7

281. DOCUMENT 301-400

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=306992919323523&refid=7

285. DOCUMENT 401 - 500

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=306992449323570&refid=7

282. BERSENTUHAN KULIT DUA JENIS BUKAN MACHROM DAN WUDHU

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=242810645741751&refid=7

283. "FAQIIR"ALA SUFI

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=242819722407510&refid=7

284. IMAM ASY-SYAAFI'IY DAN SHUFI

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=243003952389087&refid=7

286. Hewan Qurban dan Penjagal

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=243210635701752&refid=7

287. MUAMALAT DAN BANK

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=243238525698963&refid=7

288. JOMPO TAK BERDAYA, PUASARAMADHAN DAN FIDYAH

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=243291309027018&refid=7

289. PROBLEMATIKA TKW DALAM IBADAH SHOLAT DAN PUASA
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http://0.facebook.com/home.php?sk=group 196355227053960&View=doc&id=243434255679390&refid=7

290.Air PAM dan bersuci

http://0.facebook.com/home.php?sk=group 196355227053960&View=doc&id=243487799007369&refid=7

291,TaraWih Secara "munfarid"

http://0.facebook.com/home.php?sk=group 196355227053960&View=doc&id=243703508985798&refid=7

292.Berpuasa namun berjunub

http://0.facebook.com/home.php?sk=group 196355227053960&View=doc&id=2437101889851308.refid=7

293,Anjing menurut al-Auzaaliy dan Imam Malik

http://0.facebook.com/home.php?sk=group 196355227053960&View=doc&id=243726638983485&refid=7

294. ISLAM, AWALNYA ASING DAN AKAN KEMBAL ASING

http://0.facebook.com/home.php?sk=group 196355227053960&View=doc&id=243992295623586&refid=7

295.Cerita bid'ah di dusun kami

http://0.facebook.com/home.php?sk=group 196355227053960&VieW=doC&id=243996698956479&refid=7

296.manfaat puasa bagi kesehatan

http://0.facebook.com/home.php?sk=group 196355227053960&View=doc&id=244038162285666&refid=7

297. JUMLAH RAKAAT TARAW|H

http://0.facebook.com/home.php?sk=group 196355227053960&View=doc&id=243644155658400&refid=7

298. Syaithon di bulan ramadhan

http://0.facebook.com/home.php?sk=group 196355227053960&View=doc&id=244069348949214&refid=7

299. Detail "machrom"

http://0.facebook.com/home.php?sk=group 196355227053960&View=doc&id=244074538948695&refid=7

300. Waktu imsak seusai sahur dalam berpuasa

http://0.facebook.com/home.php?sk=group 196355227053960&View=doc&id=244078055615010&refid=7

31.9 0281. DOCUMENT 301-400

301. Rambut palsu < WIG >

http://0.facebook.com/home.php?sk=group 196355227053960&View=doc&id=244127645610051&refid=7

302. Khotib dan Tongkat

http://0.facebook.com/home.php?sk=group 196355227053960&View=doc&id=244172408938908&refid=7
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http://0.facebook.com/home.php?sk=group 196355227053960&View=doc&id=244824375540378&refid=7

303.Melebur Dosa-dosa Mata

304. MEMBACA QURAN DIKUBURAN

http://0.facebook.com/home.php?sk=group 196355227053960&View=doc&id=202324543123695&refid=7

305. KAROMAH PARASHAHABAT NAB|

http://0.facebook.com/home.php?sk=group 196355227053960&View=doc&id=244092432280239&refid=7

306. KEP|T|NG DAN SEMACAMNYA

http://0.facebook.com/home.php?sk=group 196355227053960&VieW=doC&id=245379618818187&refid=7

307. Setiap hari Terbaik

http://0.facebook.com/home.php?sk=group 196355227053960&View=doc&id=245156708840478&refid=7

308. Kepercayaan adat dalam pernikahan

http://0.facebook.com/home.php?sk=group 196355227053960&View=doc&id=245163972173085&refid=7

309.Surat al-Fatihah dan Shalat Jama'ah

http://0.facebook.com/home.php?sk=group 196355227053960&View=doc&id=245178572171625&refid=7

310.Kunjungan ke tempat peribadatan non islam

http://0.facebook.com/home.php?sk=group 196355227053960&View=doc&id=245192295503586&refid=7

311, ILMU L|PAT BUM

http://0.facebook.com/home.php?sk=group 196355227053960&View=doc&id=301946376494844&refid=7

312. SEDEKAH DI BULAN RAMADHAN

http://0.facebook.com/home.php?sk=group 196355227053960&View=doc&id=245579735464842&refid=7

313.SYARIAH, THARIQAH, HAQIQAH DAN MARIFAH

http://0.facebook.com/home.php?sk=group 196355227053960&View=doc&id=245581432131339&refid=7

314.TARIKH AT-TASYR

http://0.facebook.com/home.php?sk=group 196355227053960&View=doc&id=245583902131092&refid=7

315.Allah SWT Penguasa Arsy

http://0.facebook.com/home.php?sk=group 196355227053960&View=doc&id=245928312096651&refid=7

316.Laqob para sahabat nabi

http://0.facebook.com/home.php?sk=group 196355227053960&View=doc&id=245620318794117&refid=7
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317.Dinamika Tadarusan Al Qur'an

http://0.facebook.com/home.php?sk=group 196355227053960&View=doc&id=245936122095870&refid=7

318.BAKT ANAK TERHADAP ORANG TUA

http://0.facebook.com/home.php?sk=group 196355227053960&View=doc&id=245946915428124&refid=7

319.FIQH ZAKAT PRAKTIS

http://0.facebook.com/home.php?sk=group 196355227053960&View=doc&id=245950838761065&refid=7

320.SUNTIK DAN BERPUASA

http://0.facebook.com/home.php?sk=group 196355227053960&View=doc&id=245954445427371&refid=7

321.10 pertama, kedua dan ketiga Ramadhan

http://0.facebook.com/home.php?sk=group 196355227053960&View=doc&id=245978462091636&refid=7

322.ZAKAT PROFESI, WAJIBATAU TIDAK ?

http://0.facebook.com/home.php?sk=group 196355227053960&View=doc&id=246992951990187&refid=7

323.ABORSI DALAM PANDANGAN ISLAM

http://0.facebook.com/home.php?sk=group 196355227053960&View=doc&id=246998165322999&refid=7

324.SANTRI ALA P|SS-KTB

http://0.facebook.com/home.php?sk=group 196355227053960&View=doc&id=247081128648036&refid=7

325.Turut membangun tempat ibadah non islam

http://0.facebook.com/home.php?sk=group 196355227053960&View=doc&id=247109671978515&refid=7

326.Rambut dan kuku Wanita haidh

http://0.facebook.com/home.php?sk=group 196355227053960&View=doc&id=247353465287469&refid=7

327.HUKUM MEMAJANG FOTO ULAMA

http://0.facebook.com/home.php?sk=group 196355227053960&View=doc&id=247454715277344&refid=7

328.ALIF LAAM M||M

http://0.facebook.com/home.php?sk=group 196355227053960&View=doc&id=247533111936171&refid=7

329.PEMINTA DAN PENGAMEN DIANTARA REALITAS KEHIDUPAN

http://0.facebook.com/home.php?sk=group 196355227053960&View=doc&id=247345625288253&refid=7

330.NASAB. PENTINGKAH7

http://0.facebook.com/home.php?sk=group 196355227053960&View=doc&id=247349698621179&refid=7
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http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=247886078567541&refid=7

331.Melintas dihadapan orang yang sedang sholat

332.Menelan air ludah saat puasa

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=247927548563394&refid=7

333.Kesalahan penulisan Aamiin Yang sering Terjadi

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=247899721899510&refid=7

334.EDISI TAUHID > MENGENAL ALLAH

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=247984411891041&refid=7

335.EDISI TAUHID > WUJUD ALLAH TANPA TEMPAT

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=247985795224236&refid=7

336.Syaikh Abdul kariim al-Qusyairiy

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=247999065222909&refid=7

337.PENGERTIAN TANGAN ALLAH SWT *

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=248066508549498&refid=7

338.Niat dan Ibadah

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=248145301874952&refid=7

339.seputar "Yaasin" dan "Yaasin Fadhilah"

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=248107121878770&refid=7

340.AIR LIUR

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=248160698540079&refid=7

341.SAKARATUL MAUT

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=248180301871452&refid=7

342.PENYALURAN ZAKAT UNTUK KEPENTINGAN UMUM

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=248232481866234&refid=7

343.PEKERJA BERAT DAN PUASA RAMADHAN

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=248438268512322&refid=7

344.PERNIKAHAN PASUTRI MUALLAF

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=248519901837492&refid=7
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345Air sedikit"mutanajis" berubah menjadi suci mensucikan

http://0.facebook.com/home.php?sk=group 196355227053960&VieW=doC&id=249048565117959&refid=7

346.126 Rukun Sholat dalam 5 Waktu

http://0.facebook.com/home.php?sk=group 196355227053960&View=doc&id=2493298417564988.refid=7

347.SHOLAT SUNNAH USA SHOLAT W|T|R

http://0.facebook.com/home.php?sk=group 196355227053960&View=doc&id=249337551755727&refid=7

348.JAN|N DAN ZAKAT F|TRAH

http://0.facebook.com/home.php?sk=group 196355227053960&View=doc&id=249333451756137&refid=7

349.SHOLAT TASBICH YUUK...

http://0.facebook.com/home.php?sk=group 196355227053960&View=doc&id=249346865088129&refid=7

350.Ta'aWWudz, Basmalah dan "at-Taubah"

http://0.facebook.com/home.php?sk=group 196355227053960&View=doc&id=249357555087060&refid=7

351ALLAHADATANPATEMPAT di >3>3oDu UKo

http://0.facebook.com/home.php?sk=group 196355227053960&View=doc&id=250010271688455&refid=7

352.DINAMIKA MAKMUM MASBUQ

http://0.facebook.com/home.php?sk=group 196355227053960&View=doc&id=250038268352322&refid=7

353.Ounut dan Witir Ramadhan

http://0.facebook.com/home.php?sk=group 196355227053960&View=doc&id=250079301681552&refid=7

354.EMPAT PERISTWA BESAR YANG TERJADI PADA BULAN RAMADHAN

http://0.facebook.com/home.php?sk=group 196355227053960&View=doc&id=249079121781570&refid=7

355.Renungan Ramadhan )

http://0.facebook.com/home.php?sk=group 196355227053960&View=doc&id=250364164986399&refid=7

356,Air dalam dua kotak apakah dianggap satu?

http://0.facebook.com/home.php?sk=group 196355227053960&View=doc&id=250508664971949&refid=7

357.IBLIS, JIN DAN SYATHON

http://0.facebook.com/home.php?sk=group 196355227053960&View=doc&id=250842428271906&refid=7

358.Sholat berjama'ah bagi wanita

http://0.facebook.com/home.php?sk=group 196355227053960&View=doc&id=250863404936475&refid=7
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http://0.facebook.com/home.php?sk=group 196355227053960&View=doc&id=250880401601442&refid=7

359.JAMAAH DILANTAI ATAS DENGAN TANGGADISAMPING

360.|HDINASSHIROTOL MUSTAQIMTunjukkanlah Kami Jalan Yang Lurus (QS. Al-Fatihah (1] 6)

http://0.facebook.com/home.php?sk=group 196355227053960&View=doc&id=250926738263475&refid=7

361.Perempuan haid mendapat pahala dengan meninggalkan perkara yang diharamkan kepadanya

http://0.facebook.com/home.php?sk=group 196355227053960&View=doc&id=250953744927441&refid=7

362.Rahim perempuan

http://0.facebook.com/home.php?sk=group 196355227053960&View=doc&id=250955601593922&refid=7

363.PEREMPUAN HAID MEMBAAAL QURAN

http://0.facebook.com/home.php?sk=group 196355227053960&View=doc&id=250958238260325&refid=7

364. Kemuliyaan Bulan Rajab

http://0.facebook.com/home.php?sk=group 196355227053960&View=doc&id=215788635110619&refid=7

365.HERMENEUTIKA

http://0.facebook.com/home.php?sk=group 196355227053960&View=doc&id=250979228258226&refid=7

366.DIBALIK FAHAM L|BERAL

http://0.facebook.com/home.php?sk=group 196355227053960&View=doc&id=251336654889150&refid=7

367.menentukan awal ramadhan

http://0.facebook.com/home.php?sk=group 196355227053960&View=doc&id=251456198210529&refid=7

368.SEPUTAR"|DDAH WAFAT

http://0.facebook.com/home.php?sk=group 196355227053960&View=doc&id=251477511541731&refid=7

369.MEMBANGUNKAN DARI T|DUR UNTUK SHOLAT

http://0.facebook.com/home.php?sk=group 196355227053960&VieW=doC&id=2515836081977888.refid=7

370,Wajib belajar dan ilmu wajib

http://0.facebook.com/home.php?sk=group 196355227053960&View=doc&id=251774968178652&refid=7

371.BARANG TEMUAN (LUQOTHOH)

http://0.facebook.com/home.php?sk=group 196355227053960&View=doc&id=251286058227543&refid=7

372.Renungan ramadhan : NIHIL

http://0.facebook.com/home.php?sk=group 196355227053960&View=doc&id=251375031551979&refid=7
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373. LAIN-LAIN: HUKUM BONCENGAN MOTOR NON MAHROM

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=215532761802873&refid=7

374.Permulaan Al-Quran diturunkan

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=250986908257458&refid=7

375.Ngaji bab Zakat Fitrah

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=251765918179557&refid=7

376.SHOLAT BERJAMA'AH DENGAN "MANTAN"MAKMUM MASBUQ

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=252011041488378&refid=7

377.JIHAD 1000 BULAN

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=252118674810948&refid=7

378.Salah kaprah dalam ber I'tikaf

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=252243641465118&refid=7

379.PENYALURAN ZAKAT FITRAH UNTUK PEMBANGUNAN MASJID

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=252481928107956&refid=7

380.ZAKAT VS BANI HASYIM DAN BANI MUTHTHOLIB

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=252496948106454&refid=7

381.WANITA, ADZAN DAN CARA MENGINGATKAN IMAMNYA

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=252547524768063&refid=7

382.ZAKAT PROFESI

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=252551668100982&refid=7

383. SHALAT: Wanita Shalat Jum’at

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=252577541431728&refid=7

384.CINTA NEGERI SEBAGIAN CIRI BERIMAN

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=252583644764451&refid=7

385.Renungan ramadhan : Usaid ben Hudhair

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=252819374740878&refid=7

386.BERPOLAPRILAKU DAN GAYA HIDUP MIRIP ORANG KAFIR

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=252604931428989&refid=7
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http://0.facebook.com/home.php?sk=group 196355227053960&View=doc&id=250871721602310&refid=7

387.H|KMAH DIBALIKUJIAN HIDUP

388.PENGALIHAN DISTRIBUS| ZAKAT KELUAR DOM|S|L| PENUNAINYA

http://0.facebook.com/home.php?sk=group 196355227053960&View=doc&id=252864894736326&refid=7

389.ADABADAB TERHADAP AL-QURAN

http://0.facebook.com/home.php?sk=group 196355227053960&View=doc&id=252895571399925&refid=7

390.Pancaran Sinar TaWadhu’

http://0.facebook.com/home.php?sk=group 196355227053960&VieW=doC&id=252991688056980&refid=7

391.SIAPAKAH YG BERHAK MENGANGKAT SESEORANG MENJADI AMIL ZAKAT??

http://0.facebook.com/home.php?sk=group 196355227053960&View=doc&id=253046821384800&refid=7

392.Komentar Abuya Saifuddin Amsir tentang Shalat Tarawih formasi 4,4,3.

http://0.facebook.com/home.php?sk=group 196355227053960&View=doc&id=253063951383087&refid=7

393.AMALAN UTK MENGATASI GANGGUAN J|N & SYETAN

http://0.facebook.com/home.php?sk=group 196355227053960&View=doc&id=253292341360248&refid=7

394.ebla. AajAlas Xlue 33.2l

http://0.facebook.com/home.php?sk=group 196355227053960&View=doc&id=253283281361154&refid=7

395.ULc!"X a|X| al"

http://0.facebook.com/home.php?sk=group 196355227053960&View=doc&id=253432971346185&refid=7

396.Percik embun Ramadhan : Raih kemenangan sejati

http://0.facebook.com/home.php?sk=group 196355227053960&View=doc&id=253609174661898&refid=7

397.MERAH LAILATUL QODAR

http://0.facebook.com/home.php?sk=group 196355227053960&View=doc&id=253467791342703&refid=7

398.SEBAB NAB| |DRIS MASUK SURGA

http://0.facebook.com/home.php?sk=group 196355227053960&View=doc&id=253883131301169&refid=7

399.Perkataan Makam

http://0.facebook.com/home.php?sk=group 196355227053960&View=doc&id=253885974634218&refid=7

400.Tetapnya Karamah bagi Selain Nabi

http://0.facebook.com/home.php?sk=group 196355227053960&View=doc&id=253888287967320&refid=7
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31.10 0285. DOCUMENT 401 - 500

401.Tauhid : Mengesakan Allah swt

http://0.facebook.com/home.php?sk=group 196355227053960&View=doc&id=254057684617047&refid=7

402.OODHO SHOLAT

http://0.facebook.com/home.php?sk=group 196355227053960&View=doc&id=254509544571861&refid=7

403.CINTA ALA ROB||'AH AL-ADAW|YYAH

http://0.facebook.com/home.php?sk=group 196355227053960&View=doc&id=254208141268668&refid=7

404.Siapakah yang paling berpengaruh dalam sejarah? Michael H. Hart

http://0.facebook.com/home.php?sk=group 196355227053960&View=doc&id=254741841215298&refid=7

405.Hadits: An-Nadhofatu MinaL Iman

http://0.facebook.com/home.php?sk=group 196355227053960&View=doc&id=254786417877507&refid=7

406.BOLEHKAH PUASA 6 HAR| DIBULAN SYAWAL BERSELANG SELING

http://0.facebook.com/home.php?sk=group 196355227053960&View=doc&id=254803661209116&refid=7

407. LAIN-LAIN: HUKUM KENCING BERDIRI

http://0.facebook.com/home.php?sk=group 196355227053960&View=doc&id=215392985150184&refid=7

4084.23 ulo->| blullae, aul Ja.

http://0.facebook.com/home.php?sk=group 196355227053960&View=doc&id=256023031087179&refid=7

409.Mewaspadai Virus Inkar Sunnah

http://0.facebook.com/home.php?sk=group 196355227053960&View=doc&id=255766934446122&refid=7

410.Mengeluarkan zakat harta sebelum jatuh wajibnya, bolehkah ?

http://0.facebook.com/home.php?sk=group 196355227053960&View=doc&id=255530634469752&refid=7

411.ALLAH

http://0.facebook.com/home.php?sk=group 196355227053960&View=doc&id=255252697830879&refid=7

412.Amalan Usai Sholat Jumat

http://0.facebook.com/home.php?sk=group 196355227053960&View=doc&id=256751287681020&refid=7

413, MAKALAH. Kami sampaikan berlandaskan persaudaraan sesama muslim

http://0.facebook.com/home.php?sk=group 196355227053960&View=doc&id=290165537672928&refid=7

414,TA'DZIM : DIANTARA BADAH DAN ETIKA
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http://0.facebook.com/home.php?sk=group 196355227053960&View=doc&id=259775104045305&refid=7

415s3:c Jalai.J 3 acla-J

http://0.facebook.com/home.php?sk=group 196355227053960&View=doc&id=260018397354309&refid=7

416.MAY|T TAHU ORANG YANG MENZIARAH|NYA

http://0.facebook.com/home.php?sk=group 196355227053960&View=doc&id=259789604043855&refid=7

417.Dan Mu'adz r.a. pun Menangis

http://0.facebook.com/home.php?sk=group 196355227053960&View=doc&id=2603362973225198refid=7

418. KATALOG P|SS 601-700

http://0.facebook.com/home.php?sk=group 196355227053960&View=doc&id=291258070897008&refid=7

419.HUKUM MENULISAL-QURAN DENGAN SELAIN HURUFARAB

http://0.facebook.com/home.php?sk=group 196355227053960&View=doc&id=259297817426367&refid=7

420. BAB NADZAR

http://0.facebook.com/home.php?sk=group 196355227053960&View=doc&id=262317713791044&refid=7

421.HUKUM PUASA PATI GEN DAN TIRAKAT

http://0.facebook.com/home.php?sk=group 196355227053960&View=doc&id=262330947123054&refid=7

422.belajar mengirob bismillahirrohmanirrohim

http://0.facebook.com/home.php?sk=group 196355227053960&View=doc&id=263.184000371082&refid=7

423.T|PS : PATAHKAN BELENGGU HUTANG

http://0.facebook.com/home.php?sk=group 196355227053960&View=doc&id=263476183675197&refid=7

424.SILATURAHM| atau SILATURAH|M???!!!

http://0.facebook.com/home.php?sk=group 196355227053960&View=doc&id=263478877008261&refid=7

425. al-Ajau,U JSall s9uil Us, x.J (KLARIFIKASI TANGGALIHARI KELAHIRAN RASULULLAH SAW)

http://0.facebook.com/home.php?sk=group 196355227053960&View=doc&id=263481893674626&refid=7

426.Beberapa Kemungkinan Posisi hukum positif dihadapan hukum syar'i

http://0.facebook.com/home.php?sk=group 196355227053960&View=doc&id=263484493674366&refid=7

427.Komentar Muhammad Al-ghozaly tentang Sunan At-Tirmidziy

http://0.facebook.com/home.php?sk=group 196355227053960&View=doc&id=263485363674279&refid=7

428, MAKALAH. Memfungsikan SDM menuju kesadaran Tauhid

C 2013 www.piss-ktb.com



1682 PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB

http://0.facebook.com/home.php?sk=group 196355227053960&View=doc&id=244684862220996&refid=7

429.SHOLAT DI ATAS KAPAL SAAT BERLAYAR

http://0.facebook.com/home.php?sk=group 196355227053960&View=doc&id=263512827004866&refid=7

430Beberapa Komentar Tentang Kaidah: J.22l & al:XI A-L2 se JS. J.J. Glee -il

http://0.facebook.com/home.php?sk=group 196355227053960&View=doc&id=263491450340337&refid=7

431.TENTANG ES KRIM MAGNUM

http://0.facebook.com/home.php?sk=group 196355227053960&View=doc&id=263611000328382&refid=7

432.BULAN APAYANG BAIK UNTUK MEN|KAH??

http://0.facebook.com/home.php?sk=group 196355227053960&View=doc&id=263674963655319&refid=7

433.hidayah al-tulab li tajwid al-kitab

http://0.facebook.com/home.php?sk=group 196355227053960&View=doc&id=263681593654656&refid=7

434.irobsselalu Jeolla. Jae J

http://0.facebook.com/home.php?sk=group 196355227053960&View=doc&id=263692303653585&refid=7

435.gerakan tubuh yang tidak membatalkan sholat

http://0.facebook.com/home.php?sk=group 196355227053960&View=doc&id=263606280328854&refid=7

436.MEMBERIKAN ZAKAT KEPADA GURU NGAJ| DAN MEMBERIKAN ZAKAT KEPADA ANAK YATIM

http://0.facebook.com/home.php?sk=group 196355227053960&View=doc&id=263614763661339&refid=7

437.Bab al-Kalam Wa Ma Yataallafu Minhu

http://0.facebook.com/home.php?sk=group 196355227053960&VieW=doC&id=263705566985592&refid=7

438.ALASAN KENAPA TIDAK D|ANJURKAN KENCING DIKAMAR MAND|

http://0.facebook.com/home.php?sk=group 196355227053960&View=doc&id=263712546984894&refid=7

439.BOLEH BERANGKAT HAJ| TANPA SUAM|

http://0.facebook.com/home.php?sk=group 196355227053960&View=doc&id=263734003649415&refid=7

440.Problematika dan Human Error

http://0.facebook.com/home.php?sk=group 196355227053960&View=doc&id=263944870294995&refid=7

441, Membakar HeWan

http://0.facebook.com/home.php?sk=group 196355227053960&View=doc&id=214587085230774&refid=7

442.J|KA |MAMNYA LAK|-LAK DAN MAKMUMNYA PEREMPUAN SEMUA SIAPAKAH YANG MELAKUKAN

|QOMAT?
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http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=264105113612304&refid=7

443.Mewakafkn tanah untuk keluarga dan keturunannya

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=264397683583047&refid=7

444.MENYEMBELIH HEWAN QURBAN DI HALAMAN MASJID

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=264603443562471&refid=7

445.EDISI NGAJI TAJWID "IDGHOM MITSLAIN KABIRAIN

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=265347883488027&refid=7

446.MENGIJING MAKAM

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=265372823485533&refid=7

447.MEMINTA IMBALAN KETIKA MENGOBATI ORANG SAKIT MELALUI DOA DAN AYATAL-QUR'AN

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=265557536800395&refid=7

448. Kontroversi Syaikh Ibnu 'Arabi

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=214615881894561&refid=7

449.HUKUM KENCING BERDIRI

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=267038766652272&refid=7

450.Halalkah sayuran yang pupuknya pakai kotoran babi atau anjing ?

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=267240139965468&refid=7

451.NGAMEN

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=266736843349131&refid=7

452.HUKUM MEMBUNUH NYAMUK DENGAN RAKET SETRUM

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=266724983350317&refid=7

453.DARAH NYAMUK YANG MENEMPEL DI BAJU KETIKA MELAKUKAN SHOLAT

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=266435253379290&refid=7

454.MENGENAL TASAWWUF

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=266423033380512&refid=7

455.Etika Islam Dalam BERSENGGAMA

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=266191733403642&refid=7

456. KEAJAIBAN LAILATUL QODAR
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http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=250112195011596&refid=7

457. LAILATUL QODAR: MALAM SERIBU BULAN

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=253723254650490&refid=7

458.Imam tidak fasih

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=267559489933533&refid=7

459. MUAMALAH: Menabung di Bank

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=274755282547287&refid=7

460.kisah Syeikh Umar Ba Makhramah dengan Syeikhnya Abdurahman Al-Akhdhar

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=268457003177115&refid=7

461.HUKUM ISTRI MENGHIBAHKAN UANG TANPA SEPENGETAHUAN SUAMI

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=268733839816098&refid=7

462. PUASA: Yang boleh Meninggalkan Puasa Secara syariah

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=241042042585278&refid=7

463.BATASAN MEMBERIKAN NAFKAH BATIN

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=268742886481860&refid=7

464.POSISI TANGAN SAAT I'TIDAL

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=268757706480378&refid=7

465.SEDEKAP DENGAN TANGAN SEDIKIT MIRING KEKIRI

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=268760779813404&refid=7

466.BATASAN KEMEWAHAN DALAM ACARAWALIMAH

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=268763963146419&refid=7

467.SOLUSI TERHADAP MUSHAF AL-QUR'AN YANG SUDAH RUSAK/LAPUK

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=269058433116972&refid=7

468.PRIA berjamaah dibelakang JAMAAHWANITA

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=269072493115566&refid=7

469.SUSUNAN SHAF SHALAT JAMA'AH

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=269092659780216&refid=7

470.Piagam Jakarta dan Sikap Kristen
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http://0.facebook.com/home.php?sk=group 196355227053960&View=doc&id=269444346411714&refid=7

471.PENGURUTAN PENULISAN NASHALQURAN

http://0.facebook.com/home.php?sk=group 196355227053960&View=doc&id=269452183077597&refid=7

472. Sedulur Papat Limo Pancer??

http://0.facebook.com/home.php?sk=group 196355227053960&View=doc&id=220239927998823&refid=7

473.BOLEHKAH QURBAN DENGAN KERBAU

http://0.facebook.com/home.php?sk=group 196355227053960&View=doc&id=270021033020712&refid=7

474.Halalkah gaji yg berasal dari Kas Negara APBN atau APBD?

http://0.facebook.com/home.php?sk=group 196355227053960&View=doc&id=270028159686666&refid=7

475.HUKUM DA "PASANG TAR|F"

http://0.facebook.com/home.php?sk=group 196355227053960&View=doc&id=270031963019619&refid=7

476.APAKAH DITERIMA TOBATNYA DARI PERBUATAN DOSA YANG D|ULANG ULANG DAN SYARAT

TAUBAT

http://0.facebook.com/home.php?sk=group 196355227053960&View=doc&id=270035626352586&refid=7

477.HUKUM TELUR BERDARAH

http://0.facebook.com/home.php?sk=group 196355227053960&View=doc&id=270036156352533&refid=7

478.BOLEHKAH MEMBUNUH SEMUT

http://0.facebook.com/home.php?sk=group 196355227053960&View=doc&id=270044389685043&refid=7

479.SURGA UNTUK KAUM HAWA

http://0.facebook.com/home.php?sk=group 196355227053960&View=doc&id=270047809684701&refid=7

480.HUKUM PENDAPATAN ARTIS

http://0.facebook.com/home.php?sk=group 196355227053960&View=doc&id=270073999682082&refid=7

481. SHALAT : SAHKAH PELAKSANAAN SHOLAT JUMAT TANPA PENDUDUK ASLI ( MUQIM

MUSTAUTHIN)

http://0.facebook.com/home.php?sk=group 196355227053960&View=doc&id=261785663844249&refid=7

482. Sistem Khilafah Dan Demokrasi

http://0.facebook.com/home.php?sk=group 196355227053960&View=doc&id=229396930416456&refid=7

483. Aqidah dan Tasawuf

http://0.facebook.com/home.php?sk=group 196355227053960&View=doc&id=226960593993423&refid=7
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484. ZAKAT : ORANG TUA DAN MUSTAHIQ ZAKAT

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=247087845314031&refid=7

485. SYAIR IMAM SYAFI'I

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=298899126799569&refid=7

486. Carilah Ilmu Walau ke Negeri Cina

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=270084559681026&refid=7

487.Berziarah KUBUR di hari JUMAT

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=270143516341797&refid=7

488.Sholat Diatas KASUR

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=270146376341511&refid=7

489.MUSYAWARAH PARABURUNG

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=270265482996267&refid=7

490.MUSIK DAN TARIAN SEBAGAI PEMBANTU KEHIDUPAN KEAGAMAAN

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=270267069662775&refid=7

491. Kumpulan Link Penting!!

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=270876706268478&refid=7

492.PERATURAN TENTANG DOKUMENTASI DAN COPAS

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=262319457124203&refid=7

493. Kemakruhan Minum Sambil Berdiri

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=307716189251196&refid=7

494. Apa yang tidak didapat dari sebagian besar pondok pesantren modern

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=307694595920022&refid=7

495. MAKALAH: BAGI SIAPAKAH GELARSAYYID

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=307488125940669&refid=7

496. TATA CARA MENGHILANGKAN PENGARUH SANTET

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=307448539277961&refid=7

497.TARIKH: HAKIKAT MAZHAB ASY'ARIYAH

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=270265976329551&refid=7
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http://0.facebook.com/home.php?sk=group 196355227053960&View=doc&id=270451662977649&refid=7

498.SHALAT JUM'AT D|JAMA DENGAN ASHAR

499.Saat-saat DOA JABAH

http://0.facebook.com/home.php?sk=group 196355227053960&View=doc&id=270767322946083&refid=7

500. Hukum Qishash

http://0.facebook.com/home.php?sk=group 196355227053960&View=doc&id=271156776240471&refid=7

31.11 0313. LAIN-LAIN : DOCUMENT NIKAH

0011. NIKAH Talaq 3 yg diingkari Suami

http://0.facebook.com/home.php?sk=group 196355227053960&View=doc&id=203187949704021&refid=7

0022. N|KAH: Hukum Menikah Saat Hamil

http://0.facebook.com/home.php?sk=group 196355227053960&View=doc&id=204206149602201&refid=7

0036. NIKAH. Tidak Menikah Karena Penyakit

http://0.facebook.com/home.php?sk=group 196355227053960&View=doc&id=208562862499863&refid=7

0038. NIKAH. Muhalil Tanpa Sepengetahuan Mantan Suami

http://0.facebook.com/home.php?sk=group 196355227053960&View=doc&id=208568192499330&refid=7

0040. NIKAH: Keluar Dimasa |ddah

http://0.facebook.com/home.php?sk=group 196355227053960&View=doc&id=208570249165791&refid=7

0043. NIKAH. Kawin Paksa Ala Siti Nurbaya

http://0.facebook.com/home.php?sk=group 196355227053960&View=doc&id=208576032498546&refid=7

0044. N|KAH: Cerai Melalui Sms

http://0.facebook.com/home.php?sk=group 196355227053960&VieW=doC&id=208577765831706&refid=7

0082. NIKAH. Wali Mewakilkan Kepada Orang Lain Tapi Ikut Hadir

http://0.facebook.com/home.php?sk=group 196355227053960&View=doc&id=213628071993342&refid=7

0083. NIKAH. Menikah Beda Agama

http://0.facebook.com/home.php?sk=group 196355227053960&View=doc&id=213623298660486&refid=7

0092. NIKAH. Nikah Via Telephone

http://0.facebook.com/home.php?sk=group 196355227053960&View=doc&id=213971095292373&refid=7

0094, N|KAH. Usia Minimal Nikah
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http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=214166388606177&refid=7

0106. NIKAH: Nikah Mut’ah

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=216216585067824&refid=7

0152. NIKAH: Bolehkah Mengikuti Imam Daud Ad-Dzohiri dalam Nikah Tanpa Wali Dan Saksi

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=220214784668004&refid=7

0164. NIKAH: Saksi Nikah Haruskah Ngerti Bahasa Arab

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=227675480588601&refid=7

0191. NIKAH: Adakah Pendapat Ulama Yg Memperbolehkan Nikah Tanpa Saksi?

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=232027606820055&refid=7

0194. NIKAH: Menikah Dengan Orang Yg Punya Masa Lalu Kelam

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=232039880152161&refid=7

0267. NIKAH: ANTARA KHITBAH DAN PACARAN

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=241806182508864&refid=7

0268. NIKAH: ASI, SUAMI DAN HUKUM "RODHO"

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=241894262500056&refid=7

0299. NIKAH: Detail Mahram

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=244074538948695&refid=7

0308. NIKAH: Kepercayaan adat dalam pernikahan

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=245163972173085&refid=7

0344. NIKAH: PERNIKAHAN PASUTRI MUALLAF

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=248519901837492&refid=7

0368. NIKAH: SEPUTAR'IDDAH WAFAT

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=251477511541731&refid=7

0432. NIKAH: BULAN APAYANG BAIK UNTUK MENIKAH??

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=263674963655319&refid=7

0466. NIKAH: BATASAN KEMEWAHAN DALAM ACARAWALIMAH

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=268763963146419&refid=7

0503. NIKAH: ANAK MANTAN ISTRI, TETAP MAHROM KAH??
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http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=271807579508724&refid=7

0504. NIKAH: ISTRI MENIKAH LAGI SETELAH DITINGGAL SUAMI SELAMA 10 TAHUN

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=271812789508203&refid=7

0520. NIKAH: Pengertian Ahli Kitab (Kaitan Dengan Nikah Lintas Agama)

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=273989242623891&refid=7

0537. NIKAH: Melamar Wanita yang Telah Dilamar

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=276887719000710&refid=7

0548. NIKAH: Hukum Menikah

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=277251218964360&refid=7

0575. NIKAH: MENGHADIRI PERKAWINAN ORANG NON MUSLIM

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=278809338808548&refid=7

0576. NIKAH: HUKUMMENIKAH DENGAN HUNTSAMUSYKIL (WARIA)

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=278811582141657&refid=7

0580. NIKAH: BOLEHKAN ISTRI MENIKAH LAGI, JIKA SUAMINYA GILA

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=279159555440193&refid=7

0581. NIKAH: MENIKAH TANPAWALI KARENA MEMANG TIDAK ADA ORANG DI SUATU TEMPAT

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=279196452103170&refid=7

0585. NIKAH: BATASAN KUFU' DALAM NIKAH

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=279466292076186&refid=7

0586: LAIN LAIN: PAHALA AMAL DALAM HITUNGAN

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=279471182075697&refid=7

0613. NIKAH: STATUS ANAK ZINA

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=281305431892272&refid=7

0620. NIKAH: PERKAWINAN SEDARAH

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=282405431782272&refid=7

0663. NIKAH: TAMU TAK DI UNDANG

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=286374274718721&refid=7

0666. NIKAH : Hukum MEMPERBAHARUINIKAH
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31.12

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=287455547943927&refid=7

0675. NIKAH: KAJIAN NIKAH `UQUDULUJAIN (BAG II)

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=287922707897211&refid=7

0682. NIKAH: Status Hadiah Saat Khitbah

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=288026734553475&refid=7

0688. NIKAH: Doa bagi orang hamil dari mbah Kholil bin Abd. Lathif Bangkalan

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=290775457611936&refid=7

0690. NIKAH: Doa Pernikahan

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=290780620944753&refid=7

0707. NIKAH: HUKUM NIKAH PAKSA

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=294524060570409&refid=7

0743. NIKAH: MENIKAH DENGAN SAUDARA TIRI

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=302312316458250&refid=7

0755. NIKAH : Murtadnya Suami Istri dan dampaknya terhadap pernikahan

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=303708566318625&refid=7

0778. NIKAH: Talak Via SMS

http://0.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&view=doc&id=304229532933195&refid=7

0418. KATALOG PISS 601-700

601. FIQIH: HUKUM MEMAKAI PECI

http://0.facebook.com/home.php?

sk=group_196355227053960&view=doc&id=280137795342369&refid=7

602. JANABAT: MAKAN DULU SEBELUM MANDI BESAR BAGI ORANG YANG JUNUB

http://0.facebook.com/home.php?

sk=group_196355227053960&view=doc&id=280140342008781&refid=7

603. NAJASAH : MEMAKAI KOSMETIK YANG MENGANDUNG HUMAN PLACENTONE

EXTRACT

http://0.facebook.com/home.php?

sk=group_196355227053960&view=doc&id=280142002008615&refid=7

604. TARIKH: HAJAR ASWAD

http://0.facebook.com/home.php?

sk=group_196355227053960&view=doc&id=280392495316899&refid=7

605. TAUHID: NAMA DAN TUGAS MALAIKAT

http://0.facebook.com/home.php?

sk=group_196355227053960&view=doc&id=280397578649724&refid=7

606.JAKET:LAPORAN TIM PENGADAAN JAKET PISS KTB
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http://0.facebook.com/home.php?

sk=group_196355227053960&view=doc&id=281740958515386&refid=7

607. DAFTAR PENDING PESANAN JAKET PISS-KTB

http://0.facebook.com/home.php?

sk=group_196355227053960&view=doc&id=283941411628674&refid=7

608. NERAKA

http://0.facebook.com/home.php?

sk=group_196355227053960&view=doc&id=281211881901627&refid=7

609. THOHAROH: BERISTINJA' DENGAN KERTAS TISSU

http://0.facebook.com/home.php?

sk=group_196355227053960&view=doc&id=281224748567007&refid=7

610. TAUHID : PERTEMUAN NAFS ORANG MATI DAN NAFS ORANG HIDUP DIDALAM MIMPI

http://0.facebook.com/home.php?

sk=group_196355227053960&view=doc&id=281263928563089&refid=7

611. AKHLAQ: MENOLONG SAUDARAYANG KESUSAHAN

http://0.facebook.com/home.php?

sk=group_196355227053960&view=doc&id=281298078559674&refid=7

612. LAIN LAIN: MENCIPTAKAN KELUARGA SAKINAH MAWADDAH WAROHMAH

http://0.facebook.com/home.php?

sk=group_196355227053960&view=doc&id=281301508559331&refid=7

613. FIKIH: STATUS ANAK ZINA

http://0.facebook.com/home.php?

sk=group_196355227053960&view=doc&id=281305431892272&refid=7

614.LAIN-LAIN:Mengapa mereka merasa paling benar

http://0.facebook.com/home.php?

sk=group_196355227053960&view=doc&id=282103395145809&refid=7

615.LAIN-LAIN :Abu Ubaidah Yusuf As-Sidawi terjebak dalam bid'ah dholalah dan telah melakukan

kebohongan public kesekian kalinya (seputar haul)

http://0.facebook.com/home.php?

sk=group_196355227053960&view=doc&id=282134728476009&refid=7

616.AQIDAH:Menjawab kedangkalan, tuduhan dan pembohongan public Abu Ubaidah as-Sidawi

terhadap ucapan para ulama madzhab.

http://0.facebook.com/home.php?

sk=group_196355227053960&view=doc&id=282135508475931&refid=7

617.HAJI:Hukum melempar jumroh dengan batu mustakmal/telah digunakan

http://0.facebook.com/home.php?

sk=group_196355227053960&view=doc&id=282401385116010&refid=7

618. SYARAH SHOLAWAT NARIYAH

http://0.facebook.com/home.php?

sk=group_196355227053960&view=doc&id=216341208388695&refid=7

619.MASJID:BOLEHKAH MEMBANGUN TOILET DIDEKAT PENGIMAMAN

http://0.facebook.com/home.php?

sk=group_196355227053960&view=doc&id=282403888449093&refid=7

620.NIKAH: PERKAWINAN SEDARAH

http://0.facebook.com/home.php?

sk=group_196355227053960&view=doc&id=282405431782272&refid=7

621. SHOLAT JUMAT : Sholat TAHIIYYAT MASJID disaat KHOTBAH

http://0.facebook.com/home.php?

sk=group_196355227053960&view=doc&id=282534385102710&refid=7
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622.FIQH SHOLAT:BOLEHKAN SHOLAT HAJAT DIPAG| HARI

http://0.facebook.com/home.php?

sk=group 196355227053960&view=doC&id=282413958448086&refid=7

623. MUAMALAH: Memanfaatkan barang GADAIAN

http://0.facebook.com/home.php?

sk=group 196355227053960&view=doC&id=282535908435891&refid=7

624. THOHARAH : Mengulangi Niat saat MANDIWAJIB

http://0.facebook.com/home.php?

sk=group 196355227053960&view=doC&id=282540791768736&refid=7

625. USHUL FIQlH. Metodologi Bahtsu Masai

http://0.facebook.com/home.php?

sk=group 196355227053960&view=doC&id=282556021767213&refid=7

626. ALQURAN: Pengertian TALFIQ dalam QIRAAT dan Hukumnya

http://0.facebook.com/home.php?

sk=group 196355227053960&view=doC&id=282652825090866&refid=7

627. JANAZAH : TAZIYAH KEPADANON MUSLIM

http://0.facebook.com/home.php?

sk=group 196355227053960&view=doC&id=282657438423738&refid=7

628. MAKALAH. Pola mereka terindoktrinisasi paham anti mazhab

http://0.facebook.com/home.php?

sk=group 196355227053960&view=doC&id=280707398618742&refid=7

629. PING|N MENDAPAT ANAK LAK|-LAKI ATAU PEREMPUAN?

http://0.facebook.com/home.php?

sk=group 196355227053960&view=doC&id=281009135255235&refid=7

630.BARANG TEMUAN:BAGAIMANA HUKUM MENGAMBIL KOPI YG JATUH DIPEKARANGAN

ORANG LAIN

http://0.facebook.com/home.php?

sk=group 196355227053960&view=doC&id=283516831671132&refid=7

631.HAJ|:BAGAIMANA HUKUMNYA ORANG YANG MENINGGAL SAAT PERJALANAN HAJ

http://0.facebook.com/home.php?

sk=group 196355227053960&view=doC&id=283517805004368&refid=7

632.FIQH SHOLAT BAGAIMANAHUKUMNYA DOMPETYGADANAJISNYA

http://0.facebook.com/home.php?

sk=group 196355227053960&view=doC&id=283538351668980&refid=7

633.JENAZAH HUKUM JENAZAH MUSLIM DAN NON-MUSLIM DALAM SATU KUBURAN ATAU

SATU TEMPAT PEMAKAMAN UMUM

http://0.facebook.com/home.php?

sk=group 196355227053960&view=doC&id=283548058334676&refid=7

634.LAIN LAIN:|JTIHAD

http://0.facebook.com/home.php?

sk=group 196355227053960&view=doC&id=283551818334300&refid=7

635.B|NATANG HALALKAH BINATANG KUNTUL/BANGAU

http://0.facebook.com/home.php?

sk=group 196355227053960&view=doC&id=283560095000139&refid=7

636;QURBAN: BOLEHKAH MEMAKAN DAGING QURBAN

http://0.facebook.com/home.php?

sk=group 196355227053960&view=doC&id=283562921666523&refid=7

637.QURBAN: BOLEHKAH MEMBERIKAN DAGING QURBAN PADANONMUSLIM

http://0.facebook.com/home.php?
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sk=group_196355227053960&view=doc&id=283565724999576&refid=7

638. MELAKUKAN IKTIKAF SELAIN DI MASJID

http://0.facebook.com/home.php?

sk=group_196355227053960&view=doc&id=286653564690792&refid=7

639. MAKALAH: Mereka korban perang pemahaman

http://0.facebook.com/home.php?

sk=group_196355227053960&view=doc&id=283344351688380&refid=7

640. Indikator semakin dekat denganNya

http://0.facebook.com/home.php?

sk=group_196355227053960&view=doc&id=284419254914223&refid=7

641. MAKALAH: Sedekah dengan membaca Al Fatihah bagi orang yang telah meninggal dunia

http://0.facebook.com/home.php?

sk=group_196355227053960&view=doc&id=283706181652197&refid=7

642: FIKIH: MENGHIAS MASJID

http://0.facebook.com/home.php?

sk=group_196355227053960&view=doc&id=284437608245721&refid=7

643. LAIN LIN: MENCUKUR RAMBUT KETIAK DAN KEMALUAN

http://0.facebook.com/home.php?

sk=group_196355227053960&view=doc&id=284480318241450&refid=7

644. FADHILAH MENJADI WANITA SHOLEHAH

http://0.facebook.com/home.php?

sk=group_196355227053960&view=doc&id=215160158506800&refid=7

645. MAKALAH: Bukti akibat perang pemahaman

http://0.facebook.com/home.php?

sk=group_196355227053960&view=doc&id=284359818253500&refid=7

646. MAKALAH: Pertentangan salafy wahhaby utamanya Bin Bazz terhadap ulama salaf bahkan

terhadap al-Quran dan al-Hadits

http://0.facebook.com/home.php?

sk=group_196355227053960&view=doc&id=284491264907022&refid=7

647. AQIDAH : GOLONGAN QADARIYAH

http://0.facebook.com/home.php?

sk=group_196355227053960&view=doc&id=284556108233871&refid=7

648. AQIDAH : ORANG YANG CELAKA ADALAHYANG SUDAH CELAKA DIDALAM PERUTNYA

http://0.facebook.com/home.php?

sk=group_196355227053960&view=doc&id=284559051566910&refid=7

649. MAKALAH: Cara mengetahui dan mengikuti pemahaman Salafush Sholeh

http://0.facebook.com/home.php?

sk=group_196355227053960&view=doc&id=284708634885285&refid=7

650. AKIDAH: Mati Tenggelam SYAHIDKAH ??

http://0.facebook.com/home.php?

sk=group_196355227053960&view=doc&id=285185764837572&refid=7

651. ETIKA: Pria Memakai Kalung

http://0.facebook.com/home.php?

sk=group_196355227053960&view=doc&id=285197821503033&refid=7

652. PENGERTIAN MASJID

http://0.facebook.com/home.php?

sk=group_196355227053960&view=doc&id=285258694830279&refid=7

653. UDHIYYAH : Kurban dengan IURAN

http://0.facebook.com/home.php?
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sk=group 196355227053960&view=doC&id=285372111485604&refid=7

654, UDH|YYAH : URUTAN Keutamaan TERNAK untuk Berkurban

http://0.facebook.com/home.php?

sk=group 196355227053960&view=doC&id=285373691485446&refid=7

655. ETIKA: Goyang NGEBOOOR

http://0.facebook.com/home.php?

sk=group 196355227053960&view=doC&id=285375194818629&refid=7

656. DZIKIR FIDAA (TEBUSAN)

http://0.facebook.com/home.php?

sk=group 196355227053960&view=doC&id=285382018151280&refid=7

657. FIOIH. APAKAH ORANG YANG SUDAH MENINGGAL HARUS MEMBAYARFIDYAH ?

http://0.facebook.com/home.php?

sk=group 196355227053960&view=doC&id=285868398102642&refid=7

658. QURBAN: AQIQAH SEKALIGUS BERKURBAN

http://0.facebook.com/home.php?

sk=group 196355227053960&view=doC&id=285956414760507&refid=7

659. SHOLAT : Puasa & Shalat Penduduk KUTUB

http://0.facebook.com/home.php?

Sk=group 196355227053960&VieW=d0C&id=285877724768376&refid=7

660. MAKALAH PEMBERIAN STATUS MURTAD KEPADA SESAMA MUSLIM

http://0.facebook.com/home.php?

sk=group 196355227053960&view=doC&id=286234014732747&refid=7

661. THOHARAH : Haid Memegang, Mengajar IQRO'& QIRAAT

http://0.facebook.com/home.php?

sk=group 196355227053960&view=doC&id=286025108086971&refid=7

662. AQIDAH. Benarkah Tidak Ada Siksa Kubur?

http://0.facebook.com/home.php?

sk=group 196355227053960&view=doC&id=286252274730921&refid=7

663. WALIMAH : TAMU TAK D| UNDANG

http://0.facebook.com/home.php?

sk=group 196355227053960&view=doC&id=286374274718721&refid=7

664. UMUM : Mengambil JAMUR ditanah Orang

http://0.facebook.com/home.php?

sk=group 196355227053960&view=doC&id=286394041383411&refid=7

665. AQIDAH: Taubat Dengan Bunuh Diri

http://0.facebook.com/home.php?

sk=group 196355227053960&view=doC&id=287449351277880&refid=7

666. N|KAH : Hukum MEMPERBAHARU|N|KAH

http://0.facebook.com/home.php?

sk=group 196355227053960&view=doC&id=287455547943927&refid=7

667. ISTILAH: FUQAHAA SAB'AH Di Kalangan TABI'IN

http://0.facebook.com/home.php?

sk=group 196355227053960&view=doC&id=287457521277063&refid=7

668. AQIDAH : CARA BERSYUKUR

http://0.facebook.com/home.php?

sk=group 196355227053960&view=doC&id=287459907943491&refid=7

669. ISTILAH SURAT MAKIYAH DAN MADANYAH

http://0.facebook.com/home.php?

sk=group 196355227053960&view=doC&id=287488724607276&refid=7
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670. AL-QUR'AN: Data Statistik Isi Al-Qur'an

http://0.facebook.com/home.php?

sk=group 196355227053960&view=doC&id=287491621273653&refid=7

671. QURBAN: Qadha Nadzar Qurban

http://0.facebook.com/home.php?

sk=group 196355227053960&view=doC&id=287564884599660&refid=7

672. LAIN-LAIN: Hukum Mengubur Ari-Ari

http://0.facebook.com/home.php?

Sk=group 196355227053960&VieW=d0C&id=2875717045989788refid=7

673. AQIDAH. Arti Sifat Nafsiyah, Salbiyah, Ma'ani, dan Manawiyah

http://0.facebook.com/home.php?

Sk=group 196355227053960&VieW=d0C&id=287566614599487&refid=7

674. MAKALAH. Ambillah ilmu dari mulut ulama bermazhab dan Sholeh

http://0.facebook.com/home.php?

sk=group 196355227053960&view=doC&id=287568064599342&refid=7

675. KAJIAN NIKAH (KITAB UQUDULUJAIN-IMAMNAWAWIEAL BANTANY) BAGI

http://0.facebook.com/home.php?

sk=group 196355227053960&view=doC&id=287922707897211&refid=7

676. WAQAF: Pemanfaatan Tanah WaqafYang Terbengkalai

http://0.facebook.com/home.php?

Sk=group 196355227053960&VieW=d0C&id=287951817894300&refid=7

677. ALQURAN: Penggunaan Aku dan Kami Sebagai Kata Ganti Allah

http://0.facebook.com/home.php?

sk=group 196355227053960&view=doC&id=287954621227353&refid=7

678. SHALAT: Meninggalkan Bacaan Shalawat Saat Qunut Bagi Makmum

http://0.facebook.com/home.php?

sk=group 196355227053960&view=doC&id=291200107569471&refid=7

679. ZAKAT: Memberikan Zakat Pada Orang Tua Sendiri Yang Faqir

http://0.facebook.com/home.php?

Sk=group 196355227053960&VieW=d0C&id=287990794557069&refid=7

680. SHALAT: Pembagian Shalat Sunah Yang Dilakukan Secara Jama'ah Dan Munfarid

http://0.facebook.com/home.php?

sk=group 196355227053960&view=doC&id=287993601223455&refid=7

681. SHOLAT : SHOLAT |SYROQ

http://0.facebook.com/home.php?

sk=group 196355227053960&view=doC&id=306996312656517&refid=7

682. NIKAH: Status Hadiah Saat Khitbah

http://0.facebook.com/home.php?

sk=group 196355227053960&view=doC&id=288026734553475&refid=7

683. KHUTBAH |DUL ADHA 1432

http://0.facebook.com/home.php?

sk=group 196355227053960&view=doC&id=288762831146532&refid=7

684. Bagaikan meluncurnya anak panah dari busurnya

http://0.facebook.com/home.php?

sk=group 196355227053960&view=doC&id=288944794461669&refid=7

685. MAKALAH. Bertawassul dengan bertabarruk dan ziarah kubur

http://0.facebook.com/home.php?

sk=group 196355227053960&view=doC&id=2892994944261998.refid=7

686. MU'AMALAH. HUKUM JUAL BELI BAGI ORANG BUTA
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http://0.facebook.com/home.php?

sk=group_196355227053960&view=doc&id=289412244414924&refid=7

687. AQIQAH : Mengangsur dan Mengulang AQIQAH

http://0.facebook.com/home.php?

sk=group_196355227053960&view=doc&id=290279244328224&refid=7

688. LAIN-LAIN: Doa bagi orang hamil dari mbah Kholil bin Abd. Lathif Bangkalan

http://0.facebook.com/home.php?

sk=group_196355227053960&view=doc&id=290775457611936&refid=7

689. TARIKH: Zakariya al-Anshari

http://0.facebook.com/home.php?

sk=group_196355227053960&view=doc&id=290777030945112&refid=7

690. LAIN-LAIN: Doa Pernikahan

http://0.facebook.com/home.php?

sk=group_196355227053960&view=doc&id=290780620944753&refid=7

691. THAHAROH : Keluar BAWASIR

http://0.facebook.com/home.php?

sk=group_196355227053960&view=doc&id=290381027651379&refid=7

692. THOHARAH : Keluar MANI LAGI saat MANDI

http://0.facebook.com/home.php?

sk=group_196355227053960&view=doc&id=290389060983909&refid=7

693. SHALAT: IMAM MENGINJAKTAI CICAK

http://0.facebook.com/home.php?

sk=group_196355227053960&view=doc&id=290396154316533&refid=7

694. AHLAQ: KENCING MENGHADAP KIBLAT

http://0.facebook.com/home.php?

sk=group_196355227053960&view=doc&id=290421890980626&refid=7

695. MAKANAN:Tupai atau BAJING, Halalkah ??

http://0.facebook.com/home.php?

sk=group_196355227053960&view=doc&id=290689920953823&refid=7

696. TARIKH: Biografi Imam Abu Syuja' Shohibut Taqrib

http://0.facebook.com/home.php?

sk=group_196355227053960&view=doc&id=290690097620472&refid=7

697. TARIKH: IBNU HAJARAL-‘ASQALANI

http://0.facebook.com/home.php?

sk=group_196355227053960&view=doc&id=290708670951948&refid=7

698. HAJI : HAJI AKBAR

http://0.facebook.com/home.php?

sk=group_196355227053960&view=doc&id=291474290875386&refid=7

699. THOHARAH : KENCING BAYI

http://0.facebook.com/home.php?

sk=group_196355227053960&view=doc&id=291478410874974&refid=7

700. PUASA : Keharaman Puasa DI HARI TASYRIQ

http://0.facebook.com/home.php?

sk=group_196355227053960&view=doc&id=291482264207922&refid=7
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31.13 0433. LAIN-LAIN : DOCUMENT MAKANAN

0047. MAKANAN: Aqiqoh Dengan Selain Kambing

http://0.facebook.com/home.php?

sk=group_196355227053960&view=doc&id=209608285728654&refid=7

0102. MAKANAN: HUKUM MENELAN MANI/SPERMA

http://0.facebook.com/home.php?

sk=group_196355227053960&view=doc&id=215644318458384&refid=7

0129. MAKANAN: Aqiqoh Bayi Yang Lahir Meninggal

http://0.facebook.com/home.php?

sk=group_196355227053960&view=doc&id=217440221612127&refid=7

0131. MAKANAN: Aqiqoh Dengan Sapi

http://0.facebook.com/home.php?

sk=group_196355227053960&view=doc&id=217529604936522&refid=7

0148. MAKANAN: Makanan Yang Tidak terdapat label Halalnya

http://0.facebook.com/home.php?

sk=group_196355227053960&view=doc&id=227142353975247&refid=7

0175. MAKANAN: Apakah Anak Yang Tidak Di Aqiqahi Tidak Bisa Memberi Syafa'at Kepada Orang

Tuanya

http://0.facebook.com/home.php?

sk=group_196355227053960&view=doc&id=230072973682185&refid=7

0184. MAKANAN: Kehalalan Makanan dan hukum hewan Sembelihan

http://0.facebook.com/home.php?

sk=group_196355227053960&view=doc&id=233279833361499&refid=7

0188. MAKANAN: Daging Aqiqah Untuk Prasmanan dan Jangka Waktu Disunnahkan Aqiqah

http://0.facebook.com/home.php?

sk=group_196355227053960&view=doc&id=232152023474280&refid=7

0196. MAKANAN: Penyembelihan Dengan Mesin Alat Potong

http://0.facebook.com/home.php?

sk=group_196355227053960&view=doc&id=233297080026441&refid=7

0235. MAKANAN: CICIP SEDIKIT DAGING QURBAN ATAU AQIQOH

http://0.facebook.com/home.php?

sk=group_196355227053960&view=doc&id=238018032887679&refid=7
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0286. MAKANAN: Hewan Qurban dan Penjagal

http://0.facebook.com/home.php?

sk=group_196355227053960&view=doc&id=243210635701752&refid=7

0306. MAKANAN: KEPITING DAN SEMACAMNYA

http://0.facebook.com/home.php?

sk=group_196355227053960&view=doc&id=245379618818187&refid=7

0431. MAKANAN: TENTANG ES KRIM MAGNUM

http://0.facebook.com/home.php?

sk=group_196355227053960&view=doc&id=263611000328382&refid=7

0450. MAKANAN: Halalkah sayuran yang pupuknya pakai kotoran babi atau anjing ?

http://0.facebook.com/home.php?

sk=group_196355227053960&view=doc&id=267240139965468&refid=7

0473. MAKANAN: BOLEHKAH QURBAN DENGAN KERBAU

http://0.facebook.com/home.php?

sk=group_196355227053960&view=doc&id=270021033020712&refid=7

0477. MAKANAN: TELUR BERDARAH

http://0.facebook.com/home.php?

sk=group_196355227053960&view=doc&id=270036156352533&refid=7

0558. MAKANAN: BAHAN TAMBAHAN MAKANAN

http://0.facebook.com/home.php?

sk=group_196355227053960&view=doc&id=278197898869692&refid=7

0571. MAKANAN: HUKUM MEMAKAN KULIT HEWAN HALAL YANG TELAH DISAMAK

http://0.facebook.com/home.php?

sk=group_196355227053960&view=doc&id=278745835481565&refid=7

0635. MAKANAN: HALALKAH BINATANG KUNTUL/BANGAU

http://0.facebook.com/home.php?

sk=group_196355227053960&view=doc&id=283560095000139&refid=7

0636. MAKANAN: QURBAN; BOLEHKAH MEMAKAN DAGING QURBAN

http://0.facebook.com/home.php?

sk=group_196355227053960&view=doc&id=283562921666523&refid=7

0637. MAKANAN: Memberikan Daging Kurban Kepada Non Muslim

http://0.facebook.com/home.php?
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sk=group 196355227053960&view=doC&id=283565724999576&refid=7

0653. MAKANAN: Kurban dengan IURAN

http://0.facebook.com/home.php?

sk=group 196355227053960&view=doC&id=285372111485604&refid=7

0654. MAKANAN: URUTAN Keutamaan TERNAK untuk Berkurban

http://0.facebook.com/home.php?

sk=group 196355227053960&view=doC&id=285373691485446&refid=7

0658. MAKANAN: AQIQAH SEKALIGUS BERKURBAN

http://0.facebook.com/home.php?

sk=group 196355227053960&view=doC&id=285956414760507&refid=7

0671. MAKANAN: Qadha Nadzar Qurban

http://0.facebook.com/home.php?

sk=group 196355227053960&view=doC&id=287564884599660&refid=7

0687. MAKANAN: Mengangsur dan Mengulang AQIQAH

http://0.facebook.com/home.php?

sk=group 196355227053960&view=doC&id=290279244328224&refid=7

0695. MAKANAN:Tupai atau BAJING, Halalkah ??

http://0.facebook.com/home.php?

sk=group 196355227053960&view=doC&id=290689920953823&refid=7

0709. MAKANAN: KECAP BOTOL DAN SEJENISNYA YANG KEMASUKAN C|CAK ATAU

B|NATANG

http://0.facebook.com/home.php?

sk=group 196355227053960&view=doC&id=294529440569871&refid=7

0733. MAKANAN: HUKUM MEMAKAN LARON

http://0.facebook.com/home.php?

sk=group 196355227053960&view=doC&id=300688363287312&refid=7

0785. MAKANAN TIKUSHalal Apa Haram?

http://0.facebook.com/home.php?

sk=group 196355227053960&view=doC&id=304247249598090&refid=7

0801. MAKANAN: HUKUM KOPI LUWAK

http://0.facebook.com/home.php?

sk=group 196355227053960&view=doC&id=305129452843203&refid=7
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31.14 0491. Kumpulan Link Penting ASWAJA

KUMPULAN LINK YANG MEMBONGKAR KESESATAN AJARAN WAHABI !!

Nasehat adz-Dzahabi Terhadap Ibn Taimiyah; Bukti Pengakuan Seorang Murid Bagi Kesesatan Sang Guru,

http://www.facebook.com/note.php?note_id=112479795435605

Membongkar Kesesatan Ajaran Wahabi Yang Membagi Tauhid kepada 3 Bagian; Aqidah Mereka Ini Nyata

Bid'ah Sesat, http://www.facebook.com/note.php?note_id=112480862102165

Salah satu akar terorisme; karena salahpaham terhadap kandungan QS. al-Ma'idah: 44. Waspada, jangan

sampai anda terjebak...!!!, http://www.facebook.com/note.php?note_id=112481618768756

Bahkan Imam Ahlussunnah Terkemuka Sekelas Ibn Hajar al-Asqalani Dituduh Sesat Pelaku Bid'ah Oleh

Kaum Wahabi!!! Na'udzu Billah!!, http://www.facebook.com/note.php?note_id=112481828768735

[PELAJARAN PENTING; MEMBONGKAR KESESATAN AQIDAH WAHABI]: Tidak Semua Makna Istawlâ

atau Qahara Berindikasi Sabq al-Mughâlabah, http://www.facebook.com/note.php?

note_id=112482155435369

ALLAH ADA TANPA TEMPAT; [Membongkar Aqidah Sesat Wahhabi Yang Sering Berbohong Besar Atas

Nama Imam Abu Hanifah], http://www.facebook.com/note.php?note_id=112482625435322

Di Antara Argumen Buruk Kaum Wahhabi Tentang Tabarruk Dan Tawassul; KITA BONGKAR DI SINI.. !!!,

http://www.facebook.com/note.php?note_id=112482865435298

Bantahan Terhadap Kaum Anti Takwil [ALLAH MAHA SUCI DARI TEMPAT DANARAH; Mewaspadai Ajaran

Wahhabi] Bag. 2, http://www.facebook.com/note.php?note_id=112483098768608

Pemahaman Hadits Ini Sering Diselewengkan Oleh Org2 Wahhabi; Masalah Membaca Al-Qur'an Bagi Yg

Sdh Meninggal (Waspadai Mereka!!),http://www.facebook.com/note.php?note_id=112484088768509

Para Ulama Telah Membantah Muhammad Ibn Abd Al-Wahhab; Perintis Gerakan Wahhabi, http://

www.facebook.com/note.php?note_id=112485828768335

Tulisan Ini Dari Depan Sampe Belakang Berisi Bantahan Terhadap Kaum Musyabbihah (Wahhabiyyah

Sekarang), Waspadai Mereka!!, http://www.facebook.com/note.php?note_id=112486398768278

Dua Orang Saleh Diberi Cobaan Yang Sangat Berat (Memperjelas Posisi Kita; bahwa Kita Ahlussunnah; Anti

Syi'ah dan Anti Wahabi), http://www.facebook.com/note.php?note_id=112486792101572

Jangan Salah Memahami Hadits Ini, Orang2 Wahhabi Mengkafirkan Banyak Orang Islam Karena Salah

Memahami Hadits Ini, Hattiii2..!!!, http://www.facebook.com/note.php?note_id=112487062101545

Pemahaman Ahlussunnah Tentang Hadîts an-Nuzûl; Mewaspadai Akidah Tasybih Ajaran Wahabi, http://

www.facebook.com/note.php?note_id=112487402101511

AQIDAH ULAMA INDONESIA; ALLAH ADA TANPA TEMPAT (Ulama Ahlussunnah Anti Wahabi), http://

www.facebook.com/note.php?note_id=112487915434793

Pelajaran Penting: Mengenal Sebab Kesesatan Aqidah Tasybih; Dari Tulisan Imam Ibn al-Jauzi (Waspadai

Ajaran Wahhabi, Sebarkan!!), http://www.facebook.com/note.php?note_id=112489368767981

Sekilas Perkembangan Tasawuf dan Tarekat Di Indonesia (Supaya Kita Paham Bahwa Ulama Ahlussunnah

Adalah Kaum Sufi Sejati), http://www.facebook.com/note.php?note_id=112489682101283

Supaya Tidak Sembarang Berbicara Masalah Hukum Agama; Anda Tidak Akan Mencapai Derajat Mujtahid

Maka Anda Harus Menjadi Muqallid, http://www.facebook.com/note.php?note_id=112489875434597

Di Antara Pelajaran Penting Menyangkut Akidah Dipetik Dari Kisah Nabi Ibrahim; Bahwa Allah "Pencipta

Segala Sebab Dan Akibat", http://www.facebook.com/note.php?note_id=112490068767911

[Bag 2] Anda Lihat Ada Wahhabi Menulis Di FB "Yang Membaca Tahlil Lebih Rendah Derajatnya Dari
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Pelacur"?! (Catatan Bantahan), http://www.facebook.com/note.php?note_id=112490262101225

Anda Lihat? Wahhabi Benar2 Pengacau; menulis "Derajat Orang Tahlil Lebih Rendah Dari Pelacur" (Sedikit

Bantahan Terhadap Mereka), http://www.facebook.com/note.php?note_id=112490602101191

Dari Tulisan Para Ulama Dengan Referensi Kuat Tentang Kesesatan Akidah Hulûl Dan Wahdah al-Wujûd,

http://www.facebook.com/note.php?note_id=112490825434502

Dari Pernyataan Ulama Ahlussunnah Dalam Menjelaskan Bahwa Allah Ada Tanpa Tempat Dan Tanpa Arah

(Mewaspadai Ajaran Wahhabi), http://www.facebook.com/note.php?note_id=112491072101144

Pernyataan Ulama Ahlussunnah Tentang Kekufuran Orang Yang Menetapkan Tempat Bagi Allah

(Sebarkan...!!!), http://www.facebook.com/note.php?note_id=112491375434447

Dari al-Arif Billah al-Imam As-Sayyid Abdullah Ibn Alawi al-Haddad (w 1132 H), Supaya Anda Paham Siapa

Ahlussunnah, http://www.facebook.com/note.php?note_id=112491805434404

Di Antara Pernyataan Kaum Wahhabi Yang Menyesatkan (Waspadai Mereka!!!!!). Makna "Fitrah", http://

www.facebook.com/note.php?note_id=112491942101057

Supaya Jangan Sembarangan Mengklaim Ahli Bid'ah Kepada Orang Lain (Hakekat Bid'ah Lengkap Dari a

Sampaiz, Mewaspadai Wahabi), http://www.facebook.com/note.php?note_id=112546762095575

Dari Imam al-Qurthubi Bahwa "al-'Alyy" Dan "Fauq" Pada Hak Allah Bukan Dalam Makna Tempat Dan Arah

(Mewaspadai Ajaran Wahhabi), http://www.facebook.com/note.php?note_id=112547178762200

Dari Imam al-Ghazali Dalam Menjelaskan Aqidah Rasulullah; Aqidah Ahlussunnah, Bahwa Allah Ada Tanpa

Tempat Dan Tanpa Arah, http://www.facebook.com/note.php?note_id=112547888762129

Imam al-Bukhari (w 256 H) Berkeyakinan "Allah Ada Tanpa Tempat Dan Tanpa Arah" (Mewaspadai Aqidah

Kaum Musyabbihah), http://www.facebook.com/note.php?note_id=112548175428767

Aqidah Imam Syafi'i (w 204 H); Allah Ada Tanpa Tempat Dan Tanpa Arah. Anda Jangan Terkecoh Oleh

Ajaran Wahhabi...!!!, http://www.facebook.com/note.php?note_id=112548318762086

Allah Ada Tanpa Tempat; Jangan Salah Memahami Makna "Fawq" Dan Makna "al-'Alyy" Pada Hak Allah

(Mewaspadai Ajaran Wahhabi), http://www.facebook.com/note.php?note_id=112549085428676

Supaya Paham Bahwa Memakai HIRZ Atau TA'WIDZ Adalah Ajaran Dan Tradisi Ulama Salaf, Waspadai

Kaum Wahhabi Yang Mengharamkannya!!, http://www.facebook.com/note.php?note_id=112549418761976

[Allah Ada Tanpa Tempat] Hindari Perkataan "Terserah Yang Di Atas"; Menyesatkan..!!! (Mewaspadai Ajaran

Wahhabi), http://www.facebook.com/note.php?note_id=112549728761945

Waspada... Di Akhir Zaman Ini Ajaran2 Khawarij Tumbuh Kembali.. Mereka Gampang Menuduh Sesat,

Bahkan Mengkafirkan Orang Lain..!!, http://www.facebook.com/note.php?note_id=112550025428582

Jangan Sembarangan Menuduh Orang Ziarah Kubur Itu Musyrik!!!! (Catatan Untuk Kaum Wahhabiyyah),

http://www.facebook.com/note.php?note_id=112550185428566

Supaya Jangan Sembarangan Mengkafirkan Orang Yang Bertawassul..!! (Mewaspadai Ajaran Wahhabi),

http://www.facebook.com/note.php?note_id=112550708761847

Awas Jangan Salah Memahami Hadits al-Jariyah!!! Fatal Akibatnya.. Kaum Wahhabiyyah Seringkali

Menyelewengkan Makna Hadits Ini!!, http://www.facebook.com/note.php?note_id=112551128761805

Yang Bener Saja... Masa Memakai Tasbih Dalam Dzikir Disamakan Dengan Kaum Nasrani?!! Membasmi

Atau Menyebarkan TBC??, http://www.facebook.com/note.php?note_id=112551388761779

Jangan Salah Memahami Firman Allah QS. al-Mulk: 16. Kaum Musyabbihah Seringkali Menyelewengkan

Makna Ayat Ini..!! Hati-Hati..!!, http://www.facebook.com/note.php?note_id=112551568761761

Imam Malik ibn Anas (W 179 H) Berkeyakinan Allah Ada Tanpa Tempat, Tidak Seperti Yang Sering

Diselewengkan Kaum Wahhabiyyah..!!, http://www.facebook.com/note.php?note_id=112551865428398

© 2013 www.piss-ktb.com



1702 PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB

Imam Abu Hanifah (w 150 H) Berkeyakinan "Allah Ada Tanpa Tempat", Tidak Seperti Keyakinan Kaum

Wahhabiyyah.. Awas Terkecoh!!, http://www.facebook.com/note.php?note_id=112552128761705

[Tafakkur; Memahami Jalan Selamat] Hindari Faham-faham Nyeleneh..!! Ikutilah Apa Yang Diyakini

Mayoritas Umat Islam..!!, http://www.facebook.com/note.php?note_id=112552295428355

Waah... Wahhabi Bener2 Pengacau!! Masa Saya Dzikir Berjama'ah Dibilang Ahli Bid'ah??! [Mendudukan

Persoalan Dengan Dalil], http://www.facebook.com/note.php?note_id=112552502095001

Wahhabiyyah Musyabbihah Menyelewengkan Firman Allah QS Thaha:5 Utk Menetapkan Keyakinan Rusak

Mereka.. Anda Jangan Terkecoh!!!, http://www.facebook.com/note.php?note_id=112552745428310

[Tulisan Panas] Kontroversi Ibn Taimiyah; “Neraka dan siksaan terhadap orang kafir di dalamnya akan

habis”, http://www.facebook.com/note.php?note_id=112553042094947

Heh..!"Cium Tangan" Dibilang Mendekati Perbuatan Syirik?! Membasmi Atau Menyebarkan "TBC"??!

[Mendudukan Persoalan Dengan Dalil], http://www.facebook.com/note.php?note_id=112553335428251

[Pendek Tapi Penting] Banyak Yang Salah Kaprah Mengatakan "Terserah yang di Atas", Hindari..!! Kata2

Merusak Dan Menyesatkan.., http://www.facebook.com/note.php?note_id=112554185428166

[Kabar Gembira Bagi Bagi Kaum Ahlussunnah] Baca Tulisan Ini, Kabar Gembira Dari Rasulullah.. [Mengenal

Sultan Muhammad al-Fatih], http://www.facebook.com/note.php?note_id=112554635428121

[Mewaspadai Wahhabiyyah] Masa Memakai Tasbih Untuk Menghitung Bilangan Dzikir Disebut Bid'ah Juga?!

[Panjang.. Baca yang sabar], http://www.facebook.com/note.php?note_id=112554782094773

[Bacaan Ringan Dan Pendek Saja] Ayo Kita Kenali Lebih Dekat Siapa Syekh Nawawi Banten?!, http://

www.facebook.com/note.php?note_id=112555118761406

"Tabarruk" (Mencari Berkah) Itu Bukan Barang Baru, Jangan Sembarangan Mengklaim Syirik!! [Mendudukan

Masalah Dengan Dalil], http://www.facebook.com/note.php?note_id=112866082063643

Jangan Sembarangan Menuduh Tawassul Itu Syirik!!! Waspadai Ajaran Wahabi!!! (Mendudukan Persoalan

Dengan Dalil), http://www.facebook.com/note.php?note_id=112868285396756

Konsensus Para Sahabat Dan Imam Empat Madzhab; "Allah Ada Tanpa Tempat Dan Tanpa

Arah" (Waspadai Aqidah Wahabi..!!!), http://www.facebook.com/note.php?note_id=112869158730002

Yang Benar Saja… Masa kata “Sayyidina” ketika bershalawat atas Nabi dibilang bid’ah sesat…!! (Waspadai

Ajaran Wahabi...!!!), http://www.facebook.com/note.php?note_id=112872728729645

Jangan Sembarangan Menuduh Orang Ziarah Kubur Itu Musyrik!!!! (Catatan Untuk Kaum Wahhabiyyah),

http://www.facebook.com/note.php?note_id=112886882061563

Awas Jangan Salah Memahami Hadits al-Jariyah!!! Fatal Akibatnya.. Kaum Wahhabiyyah Seringkali

Menyelewengkan Makna Hadits Ini!!, http://www.facebook.com/note.php?note_id=112889678727950

Yang Bener Saja... Masa Memakai Tasbih Dalam Dzikir Disamakan Dengan Kaum Nasrani?!! Membasmi

Atau Menyebarkan TBC??, http://www.facebook.com/note.php?note_id=112889872061264

Jangan Salah Memahami Firman Allah QS. al-Mulk: 16. Kaum Musyabbihah Seringkali Menyelewengkan

Makna Ayat Ini..!! Hati-Hati..!!, http://www.facebook.com/note.php?note_id=112890048727913

Allah tidak dikatakan bagi-Nya "di luar", "di dalam", "menempel", dan atau "terpisah" (Mewaspadai Ajaran

Sesat Wahabi), http://www.facebook.com/note.php?note_id=117859634897621

Sabar Dalam Ujian [Kisah Wali Allah; Abu Qilabah al-Jarmiy, w 104 H/722 M], http://www.facebook.com/

note.php?note_id=118999864783598

Dari Tulisan Imam al-Fakhr ar-Razi (606 H) Dalam at-Tasir al-Kabir; ALLAH ADA TANPA TEMPAT

(Membongkar Kesesatan Aqidah Wahabi), http://www.facebook.com/note.php?note_id=123834074300177

Siapakah Ibn Qayyim al-Jawziyyah? [Mengenal Salah Satu "Tiang" Aqidah Sesat Wahabi], http://
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Para Ulama Ahlussunnah Memerangi Ibn Taimiyah [Mengenal "Tiang Utama"Ajaran Sesat Wahabi], http://

www.facebook.com/note.php?note_id=125309104152674

Wahabi; anti takwil, mengartikan FAUQ hanya dalam makna ARAH ATAS saja, makanya mereka SESAT!!!

Waspadai ajaran Wahabi!!!, http://www.facebook.com/note.php?note_id=126412097375708

Sejarah Ringkas Muhammad ibn Abdil Wahhab Dan Gerakan Wahhabiyyah [Supaya Anda Kenal Bahwa

Kaum Wahhabi Bukan Ahlussunnah], http://www.facebook.com/note.php?note_id=127303697286548

al-Wajh Pada Hak Allah Bukan Dalam Makna Muka Atau Anggota Badan (Mewaspadai Aqidah Sesat

Wahabi), http://www.facebook.com/note.php?note_id=130201043663480

Penjelasan Tentang Riddah (Keluar Dari Islam) Dari Berbagai Kitab Para Ulama 4 Madzhab [Supaya Kita

Selalu Terhindar Dari Kufur], http://www.facebook.com/note.php?note_id=132274180122833

Tafsir“al-Ma'iyyah” Pada Hak Allah (Bukan Dalam Makna Menempel; Hati-hati!!!!), http://www.facebook.com/

note.php?note_id=132284096788508

Hati2, Ada 2 orang nama ad-Darimi yg jauh berbeda, yg 1 sesat, yg 1 lagi ahli hadits terkemuka [Waspadai

Tipu daya Kaum Wahabi], http://www.facebook.com/note.php?note_id=135050559845195

Ebook dan pdf yang harus anda miliki!!! Cepat.. semuanya gratis!!! Membongkar kesesatan ajaran

Wahabi!!!!!, http://www.facebook.com/note.php?note_id=135061759844075

Bukti Aqidah Imam Abu Hanifah "ALLAH ADA TANPA TEMPAT DAN TANPA ARAH", (Mewaspadai Ajaran

Sesat Wahabi), http://www.facebook.com/note.php?note_id=138532979496953

Dari Imam Ahmad bahwa Wajah dan Telapak Tangan (Bag. luar dan dalam) bukan Aurat, dan Bahwa

Mencari Berkah Dibolehkan, http://www.facebook.com/note.php?note_id=138549012828683

Imam Ahmad membolehkan mengalungkan Hirz/ta'widz/semacam jimat dari al-Qur'an, sementara orang2

Wahabi mengatakan syirik!!!!, http://www.facebook.com/note.php?note_id=138581366158781

Buku Aqidah Ahlussunnah Wal Jama'ah Dalam Bentuk PDF Membongkar Ajaran Sesat Wahabi!!! Gratis!!!!

Buruaaaan!!!, http://www.facebook.com/note.php?note_id=138588546158063

Wahabi Punya Akal Sehat Ga Sih???? Dia Yakin Arsy Makhluk Allah; Tapi Dia Bilang Allah bertempat Di

arsy!! Na'udzu Billah!!!, http://www.facebook.com/note.php?note_id=139898152693769

Dengar Wahabi!!! Kalian jangan mengaku bermadzhab HANBALI; tapi madzhab kalian adalah madzhab

WAHABI….!!!, http://www.facebook.com/note.php?note_id=140044796012438

Untuk Membungkam Wahabi Yang Anti Takwil (Bag. 1). Mohon Disebarluaskan....!!!!!, http://

www.facebook.com/note.php?note_id=140667942616790

Lihat Syair Tawassul Imam Syafi'i Ini.... Menohok Ajaran Sesat Wahabi Yang Anti Tawassul!!!!, http://

www.facebook.com/note.php?note_id=143121205704797

Imam Ibn Jarir ath-Thabari (w 310 H); Kitab Tafisrnya Telah Menohok Ajaran Sesat Wahabi Yang Anti

Takwil!!! Waspadai Wahabi!!!, http://www.facebook.com/note.php?note_id=143620058988245

Buku Dijual... Murah!!! Dan sangat bermanfaat InsyaAllah!!!! Dari a sampe z membongkar aqidah sesat

Wahabi...., http://www.facebook.com/note.php?note_id=144856632197921

AHLUSSUNNAH WAL JAMA'AH ADALAH KAUMASY’ARIYYAH DAN MATURIDIYYAH [Waspada.. Wahabi

bukan Ahlussunnah; tapi mereka Ahluttasybih], http://www.facebook.com/note.php?

note_id=146152778734973

Sedikit tentang; (((SEJARAH PENAMAAN AHLUSSUNNAH WAL JAMA’AH ))), http://www.facebook.com/

note.php?note_id=146154808734770

[[[Seri 1 ]]] DI ANTARA BUKTI KEBENARANAQIDAHASY’ARIYYAH (Mewaspadai Aqidah Sesat Wahabi),
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http://www.facebook.com/note.php?note_id=146157315401186

Dari Pernyataan Imam Ahmad ibn Hanbal, untuk membantah Wahabi..!!!!!!!!!!!!!, http://www.facebook.com/

note.php?note_id=146175082066076

Dari Tulisan Ulama Ahlussunnah, [[ LANGIT ADALAH KIBLAT DOA ]]. Mewapadai kesesatan aqidah

Wahabil!!, http://www.facebook.com/note.php?note_id=147716978578553

Pokok-Pokok Aqidah Ahlussunnah Wal Jama'ah Oleh al-Habib al-Alim DR. Salim ibn Mahmoud Awan al

Husaini (Bahasa Arab, dari 1-10), http://www.facebook.com/note.php?note_id=148755671808017

Di Antara Bukti Ibn Taimiyah Sesat II Menohok Ajaran Sesat Wahabi ||, http://www.facebook.com/

note.php?note_id=149002648449986

, http://www.facebook.com/note.php?note id= 3:S148223211861263 eXXLA aloli &2 ud|| || 1 [go> :J

, http://www.facebook.com/note.php?note id= 3:S148225785194339 eXXLA aloli &2 ud|| || 2 [.go> :J

Gratisssss,!!! Buruan download...!!! Artikel Dalam Memperdalam Aqidah Ahlussunnah Wal Jama'ah [[[Anti

Wahhabi]], http://www.facebook.com/note.php?note_id=149243041759280

Di Antara Pernyataan Buruk Kaum Wahhabi Yang Menyesatkan I Waspadalah...!!! ]], http://

www.facebook.com/note.php?note_id=149268578423393

Hikmah Shiyam Dan Qiyam Di Bulan Suci Ramadlan, http://www.facebook.com/note.php?

note_id=149710638379187

Salah Seorang Ulama Terkemuka Dalam Madzhab Hanafi, Imam Ibn Abidin, MENGATAKAN bahwa Kaum

Wahabi SESAT...!!!!, http://www.facebook.com/note.php?note_id=150450398305211

Dulu Namanya Karramiyyah, Sekarang Namanya Wahhabiyyah; Aqidahnya Sama2 Sesat, Mengatakan

Allah Bertempat Di atas Arsy, http://www.facebook.com/note.php?note_id=150455431638041

Ibnu Hajar al-Haitami, Ulama Terkemuka Madzhab Syafi'i, Mengatakan: "IBNU TAMIYAH SESAT" (Menohok

Wahabi), http://www.facebook.com/note.php?note_id=150951658255085

Menohok Kaum Wahabi Yang Anti Tawassul, Dari Tulisan Adz-Dzahabi. Sodorkan Tulisan adz-Dzahabi Ini

Kepada Mereka!!!!, http://www.facebook.com/note.php?note_id=151512118199039

Kisah Teladan Dari Para Ulama Terkemuka, http://www.facebook.com/note.php?note_id=151519741531610

[[Seri | || “ Membongkar Kesesatan Wahhabiyyah Yang Mengingkari Makna Istawā Dengan Pengertian

Istawla, http://www.facebook.com/note.php?note_id=152250861458498

[[Seri 2 | “ Membongkar Kesesatan Wahhabiyyah Yang Mengingkari Makna Istawā Dengan Pengertian

Istawlă, http://www.facebook.com/note.php?note_id=152255871457997

Link2 Berisi Pelajaran Berharga Dalam Memahami Ajaran Ahlussunnah Wal Jama'ah Yang Benar [[Bukan

Ajaran Sesat Wahabi ]], http://www.facebook.com/note.php?note_id=152570218093229

Membongkar Kesesatan Wahabi Yg Mengatakan Bhw Kalam Dzat Allah Berupa Huruf, Suara, dan Bahasa

[Makna Al-Qur'an Kalam Allah], http://www.facebook.com/note.php?note_id=152762798073971

Kisah Nyata... (Cer-Pen) "cerita penting" |Ahli Ma'rifat Adalah Ahli Tauhid), http://www.facebook.com/

note.php?note_id=152765298073721

Di Atas Arsy Terdapat Tempat III Membongkar Kesesatan Nashiruddin al Albani, Salah Satu Tiang Ajaran

Sesat Wahhabi]], http://www.facebook.com/note.php?note_id=153597111323873

Hasyiyah Tafsir al-Jalalain Karya ash-Shawi Dirusak Orang2 Wahhabi Karena Sejarah Hitam Mereka Telah

Dibongkar, http://www.facebook.com/note.php?note_id=153873444629573
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Awas Salah; Dua orang berbeda antara Ibnul Jauzi dan Ibnul Qayyim al-Jauziyyah [[ sangat penting ]], http://

www.facebook.com/note.php?note_id=153885581295026

[Kabar Gembira Bagi Bagi Kaum Ahlussunnah] Baca Tulisan Ini, Kabar Gembira Dari Rasulullah.. [Mengenal

Sultan Muhammad al-Fatih], http://www.facebook.com/note.php?note_id=153890094627908

Yang Benar Saja.. Masa Perjalanan Untuk Ziarah Ke Makam Rasulullah Disebut Perjalanan Maksiat?!!

Hasbunallah... [Catatan Pendek], http://www.facebook.com/note.php?note_id=153891517961099

Mereka Mengatakan Maulid Nabi Bid'ah Sesat, Anda Jangan Diam Saja..!! Sebarkan Tulisan Ini..!!!

(Mewaspadai Ajaran Wahhabi), http://www.facebook.com/note.php?note_id=153892607960990

Lagi; Wahabi Merusak Kitab Nihayah al-Qaul al-Mufid, [[ Ini Buktinya ]], http://www.facebook.com/note.php?

note_id=154182567931994

Diantaranya, Karena Takwil Berikut Ini Ulama Sekaliber Imam an-Nawawi Dianggap sesat Oleh Kaum

Wahhabi. Hasbunallah!!, http://www.facebook.com/note.php?note_id=154238364593081

Ibnu Taimiyah Dalam Karyanya Mengatakan Bahwa Dari Arah Timur Akan Muncul FITNAH BESAR Dan

PANGKAL KEKUFURAN, http://www.facebook.com/note.php?note_id=154442421239342

Wahabi berkata: Maulid Nabi itu Bid'ah Sesat [[Anda tahu? Mereka telah menyesatkan Imam mereka sendiri;

Ibnu Taimiyah]], http://www.facebook.com/note.php?note_id=154866137863637

[[[[[[[ Kaum Wahabi Mengkafirkan Seluruh Umat Islam ]]]]]]], http://www.facebook.com/note.php?

note_id=154893354527582

Kaum Wahabi Telah Mengkafirkan Sahabat Abdullah Ibn Umar, Imam al Bukhari, Dan imam Mereka Sendiri;

Ibnu Taimiyah [Ini Buktinya], http://www.facebook.com/note.php?note_id=155738531109731

Pokok-Pokok Aqidah Ahlussunnah Wal Jama'ah Oleh al-Habib al-Alim DR. Salim ibn Mahmoud Alwan al

Husaini (Bahasa Arab dari 11-20), http://www.facebook.com/note.php?note_id=157256650957919

Cara Mudah Membantah Ajaran Sesat Wahhabi (Pelajari Dan Sebarkan), http://www.facebook.com/

note.php?note_id=157452057605045

Adz Dzahabi Menohok Ajaran Wahabi [[[ Masalah Tabarruk ]]], http://www.facebook.com/note.php?

note_id=157534327596818

Lagi (Bag. 2); adz Dzahabi Menohok Ajaran Sesat Wahabi [[[Masalah Tabarruk ]]], http://www.facebook.com/

note.php?note_id=157798184237099

Allah tidak dikatakan bagi-Nya "di luar", "di dalam", "menempel", dan atau "terpisah" (Mewaspadai Ajaran

Sesat Wahabi) Allah tidak dikatakan bagi-Nya "di luar", "di dalam", "menempel", dan atau

"terpisah" (Mewaspadai Ajaran Sesat Wahabi), http://www.facebook.com/note.php?

note_id=159739870709597

Membasmi Atau Menyuburkan "TBC"?! Ziarah Kubur Kok Dibilang "TBC"?! Kalau Bgtu Ajarannya, Bukan

"Salafi"Tapi "Talafi"!!, http://www.facebook.com/note.php?note_id=159746074042310

Kaum Wahabi Telah Mengoyak Kitab al Adzkar Karya Imam An Nawawi (Mengungkap Kejahatan Wahabi),

http://www.facebook.com/note.php?note_id=160029190680665

Dalil Kebolehan Mencium Makam Rasulullah Atau Orang-orang Saleh Dari Kitab Wafa' al Wafa (Menohok

Ajaran Sesat Wahabi), http://www.facebook.com/note.php?note_id=160954943921423

Kaum Wahabi Di Atas Keyakinan Abu Jahal Dan Abu Lahab (Lihat bukti scan ini dari buku mereka

sendiri!!!!), http://www.facebook.com/note.php?note_id=160993827250868

Qadli al Qudlat al Imam al Hafizh al Mufassir al Mujtahid Ali ibn Abdil Kafi as Subki (w756) Membongkar

Kekufuran Ibnu Taimiyah, http://www.facebook.com/note.php?note_id=160998583917059

Ibn al Jawzi Dalam Sifat as Shofwah Menganjurkan Ziarah Ke Makam Orang2 Saleh Dan Tawassul,
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Sementara Wahabi Mengatakan Syirik, http://www.facebook.com/note.php?note_id=162824827067768

Hadits Riwayat Imam Muslim Dalam Kitab Shahih Dengan Syarh-nya Tentang Anjuran Tabarruk Dengan

Peninggalan Orang2 Saleh, http://www.facebook.com/note.php?note_id=162827517067499

Imam Syafi'i Setiap Hari Ziarah Ke Makam Imam Abu Hanifah Dan Tawassul Dengannya, Sementara

Wahabi Mengatakan Syirik Dan Kufur, http://www.facebook.com/note.php?note_id=162829053734012

0492. LAIN-LAIN : DOCUMENT MU'AMALAH

0031. MUAMALAH. Hutang (Modal) Dibayar Dengan Barang Setelah Panen

http://0.facebook.com/home.php?

sk=group_196355227053960&view=doc&id=207996382556511&refid=7

0049. MUAMALAH Jual Beli dengan Sistem Kredit

http://0.facebook.com/home.php?

sk=group_196355227053960&view=doc&id=209698892386260&refid=7

0063. MU'AMALAH. Transaksi On Line

http://0.facebook.com/home.php?

sk=group_196355227053960&view=doc&id=212489625440520&refid=7

0076. MUAMALAH Jual Beli Kucing, Ular, Tokek

http://0.facebook.com/home.php?

sk=group_196355227053960&view=doc&id=213396642016485&refid=7

0089. MUAMALAH. Menimbun Barang Untuk Dijual Saat Harga Mahal

http://0.facebook.com/home.php?

sk=group_196355227053960&view=doc&id=213972891958860&refid=7

0111. MU'AMALAH. Jual Beli Saat Khotbah

http://0.facebook.com/home.php?

sk=group_196355227053960&view=doc&id=216781401678009&refid=7

0135. MUAMALAH. Kerjasama Pengembangan Ternak (Gaduh, Jw)

http://0.facebook.com/home.php?

sk=group_196355227053960&view=doc&id=218266058196210&refid=7

0178. MUAMALAH Jual Belinya Anak Kecil

http://0.facebook.com/home.php?

sk=group_196355227053960&view=doc&id=2300801470148018refid=7

0276. MU'AMALAH: SEPUTAR INTERAKSI MUAMALAT DENGAN BANK

http://0.facebook.com/home.php?

sk=group_196355227053960&view=doc&id=242783215744494&refid=7

0287. MU'AMALAH MUAMALAT DAN BANK

http://0.facebook.com/home.php?

sk=group_196355227053960&view=doc&id=243238525698963&refid=7

0447. MU'AMALAH MEMINTA IMBALAN KETIKA MENGOBATI ORANG SAKIT MELALU DOA

DAN AYATAL-QURAN

http://0.facebook.com/home.php?

sk=group_196355227053960&view=doc&id=265557536800395&refid=7

0459. MUAMALAH. Menabung di Bank

http://0.facebook.com/home.php?

sk=group_196355227053960&view=doc&id=274755282547287&refid=7

0475. MU'AMALAH. HUKUM DA|"PASANG TARIF"

http://0.facebook.com/home.php?

sk=group_196355227053960&view=doc&id=270031963019619&refid=7
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0480. MU'AMALAH: HUKUM PENDAPATAN ARTIS

http://0.facebook.com/home.php?

sk=group_196355227053960&view=doc&id=270073999682082&refid=7

0506. MU'AMALAH: Hukum Sperma Pejantan

http://0.facebook.com/home.php?

sk=group_196355227053960&view=doc&id=272493689440113&refid=7

0516. MU'AMALAH: HUKUM ARISAN

http://0.facebook.com/home.php?

sk=group_196355227053960&view=doc&id=273964949292987&refid=7

0530. MU'AMALAH: AKAD JUAL BELI KETIKAMAKAN DI WARTEG

http://0.facebook.com/home.php?

sk=group_196355227053960&view=doc&id=276862385669910&refid=7

0569. MU'AMALAH: HUKUM MEMBUAT SPJ/KWITANSI YANG TIDAK SESUAI DENGAN YANG

SEBENARNYA

http://0.facebook.com/home.php?

sk=group_196355227053960&view=doc&id=278732768816205&refid=7

0570. MU'AMALAH : HUKUM AQAD TRANSAKSI JUAL BELI ORANG BUTA

http://0.facebook.com/home.php?

sk=group_196355227053960&view=doc&id=278741665481982&refid=7

0623. MU'AMALAH: Memanfaatkan barang GADAIAN

http://0.facebook.com/home.php?

sk=group_196355227053960&view=doc&id=282535908435891&refid=7

0630. MU'AMALAH: MENGAMBIL KOPI YG JATUH DI PEKARANGAN ORANG LAIN

http://0.facebook.com/home.php?

sk=group_196355227053960&view=doc&id=283516831671132&refid=7

0686. MU'AMALAH: HUKUM JUAL BELI BAGIBUTA

http://0.facebook.com/home.php?

sk=group_196355227053960&view=doc&id=289412244414924&refid=7

0802. MU'AMALAH: JUAL BELI DENGAN SISTEM UANG MUKA

http://0.facebook.com/home.php?

sk=group_196355227053960&view=doc&id=305539426135539&refid=7
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