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Pengantar _Stlllli Islam 

MUKADIMAH 
(Cetakan Pertama) 

Segala puji hanya bagi Allah. kami memuji-Nya, memohon pertolongan-Nya, 
memohon ampunan-Nya clan bertobat kepada-Nya. Kami berlindung kepada Allah 
dari kejahatan-kejahatan diri kami clan keburukan-keburukan perbuatan kami. Barang 
siapa yang diberi hidayah oleh Allah, maka tidak ada yang mampu menyesatkannya. 
clan barangsiapa yang disesatkan-Nya, maka tidak ada yang bisa menunjukinya. Aku 
bersaksi bahwa tidak ada tuhan yang berhak disembah selain Allah, yang tiada sekutu 
bagi-Nya, clan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba-Nya dan utusan-Nya. 
Ammaba'du: 

Kami yang tergabung dalam gugus gerakan penyadaran kaurn urban yang 
tinggal di daerah Zulfi merasa bahagia atas disusunnya manhaj pendidikan. Kami 
berharap semoga ·Allah menjadikan buku ini bermanfaat dan menjadikannya ikhlas 
karena-Nya. Kami telah berusaha mempersiapkan buku ini dengan menggunakan 
metode yang mudah. tidak bertele-tele. dan bisa me~jelaskan berbagai hukum dengan 
cara yang mudah. Kami berharap agar orang-orang yang berdomisili di pusat dakwah 
kaum urban dan pusat-pusat keislarnan. juga orang-orang yang punya perhatian me
ngajar masyarakat menemukan di dalamnya apa yang mereka cari. 

Untuk diketahui. bahwa kami telah menerjemahkan dan mencetak huku ini 
ke dalam beberapa bahasa asing demi untuk mempermudah pengajarannya kepada 
kalangan asing. Di antaranya. bahasa Tagalog. Tamil. Malayalam. Banggali. dll. Kami 
berharap dalam tempo dekat buku ini bisa diterjemahkan ke dalam bahasa lainnya 
lagi. Kami tidak menduga bahwa dalam men)'usun huku ini kami telah sampai pada 
basil yang paling maksimal. bahkan disinyalir sebagai upaya untuk menutupi kekura
ngan yang terjadi. sekaligus sebagai kerjasama dalarn mengajarkan masalah-rnasalah 
keagamaan kepada kaum muslimin. 

Akhimya. jika temyata ada yang benar dalam buku ini maka itu semata-mata 
karunia dari Allah, dan jika ada kesalahan maka itu tiada lain dari diri kami sendiri 
dan dari setan. Harapan kami kepada para pembaca agar bersedia memberikan masukan 
atas apa yang dibacanya. mengingat seseorang itu akan kecil bila sendirian. narnun be
sar bila bersama teman-temannya. Semoga shalawat dan salam tetap Allah curahkan 
kepada nabi kita. Muhammad. keluarganya dan para sahabatnya sekalian. 
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ia1isll Jt-al 
DASAR-DASAR AKIDAH ISLAM 

Tauhld dan Macamnya. 
Tauhid artinya mengesakan Allah dalam semua bentuk ibadah yang khusus 

dan wajib bagi-Nya. 
Firman Allah ~ : 

(i:, ~1".'1 ;il- -~j- ~ _i, :- ;\;...t,;,') ., . ., i.r'. ., ..r,:- ., 
- - -

"Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah
Ku. "(QS. adz-Dzariyat: 56). 

"Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatu pun. " 
(QS. an-Nisa': 36). 

Tauhid terdiri dari tiga macam: tauhid rububiyyah, tauhid uluhiyyah dan tauhid 
asma wa sifat. 

Pertama: Tauhid Rububiyyah. 
Y aitu mengimani keesaan Allah ~ sebagai Pencipta dan Pengatur alam raya. 

Dia-lab Pemberi rezeki, Yang Menghidupkan, Yang Mematikan, dan Yang Menguasai 
langit dan bumi. 

Allah~ berfirman: 

(. .. ~ ;i! 411 '1 ~~\Ii:, :t.:.11-; ~:;:;.~,:;.i ~ti. 0:- JA) 
# # # " 

"Adakah pencipta selain Allah yang dapat memberikan rezeki kepada kamu dari langit 
dan dari bumi Tidak ada I/ah (yang berhak disembah) selain Dia ... " (QS.Fathir:3). 

(fl~~~ JS'~;.:, ;,1i:j1 ~~ '?:ill !l~~) 

"Maha Suci Allah Yang di tangan-Nyalah segala kerajaan. dan Dia Maha Kuasa 
atas segala sesuatu. "(QS. al-Mulk: l ). 

Kerajaan Allah adalah kerajaan yang universal meliputi seluruh jagat raya ini, 
dan Dia-lah Yang Mengaturnya sesuai dengan kehendak-Nya. Mengesakan Allah 1;; 

dalam mengatur alam ini adalah mengimani bahwa Allah-lab satu-satunya Dzat Yang 
Mengatur makhluk-Nya. 

Firman Allah ~ : 
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"lngatlah, menciptakan dan memerintahkan hanyalah hak Allah. Maha suci Allah. 
Rabb semesta a/am." (QS. al-A'raf: 54). 

Tidak ada yang mengin~ tauhid rububiyyah ini kecuali segolongan kecil 
manusia. Sebenamya mereka ini hanya mengingkari secara lahiriah, tetapi jiwa dan 
batin mereka mengakui adanya tauhid ini. 

Firman Allah~: 

(. · · ~-fr,--;"·.,- ,:. ,· • ---• ~ •. _. .J,s .,~., 

"Dan mere/ca mengingkarinya, padahal hati mere/ca meyakini (kebenaran)nya." (QS. 
an-Nam!: 14). 

Kedua: Tauhid Uluhiyyah. 
Yaitu mengesakan Allah ~ dalam segala macam bentuk ibadah dengan tidak 

menjadikan sesuatu pun yang disembah bersama-Nya. Karena tauhid inilah, Allah 
menciptakan makhluk-Nya. 

Allah ~ berfinnan : 

( . ~~1- ·"i- ~-i,:- ;,u::) U.J .• , '-1"" I' .J ,,_r,:- .J - - -
"Dan Aku tidak menciptakanjin dan manusia melainkan supaya mere/ca menyembah
Ku "(QS. adz- Dzariyat: 56) 

Dan juga karena tauhid ini. Allah ':;-f: mengutus rasul-rasul-Nya dan menu
runkan kitab-kitab-Nya. 

Allah-;:; berfinnan: 

(.:,.,~u l;1 ~l 4Jl ~ ;.;1 ~~ •✓,-}:J~~_,:.,.~ 0-: ;.1):i ;r, d:..jf G:,) . 

. "Dan f.:ami tidak mengutus seorang rasu/ .1ehe/um kamu. melainkan Kami wahyukan 
kepadanya· "Bahwasanya tidak ada llah(yang hakJ melainkan Aku. maka sembahlah 
o/ehmu .1ekalian akan Aku "(QS. al-Anbiya 25 J 

Bentuk tauhid inilah yang diingkari oleh kaum musyrikin ketika para rasul da
tang mengajak mereka untuk menyembah hanya kepada Allah saja. 

Allah ~ berfirman: 

"Mereka herkata. "Apakah kamu datang kepada lyimi. agar kami hanya menyembah 
.·Wah .101a don memngga/kan apa rang hw.,a di.1emhah oleh bapak-bapak kami .... " 
(QS. al-A'raf: 70) 

Karena itu bentuk ibadah apa pun tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah. 
tidak kepada malaikat. nabi. orang saleh. atau makhluk yang lain. Karena ibadah itu 
tidak _akan sah kecuali diikhlaskan hanya kepada Allah semata. 
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Ketlga: Tauhld Asma wa Slfat. 
Yaitu beriman kepada nama-nama Allah~ dan sifat-sifat-Nya, baik yang Ia 

tetapkan sendiri untuk-Nya maupun yang ditetapkan oleh Rasul-Nya. Mengimaninya 
dalam arti yang sebenarnya sesuai dengan keagungan-Nya, tanpa tab_rff (penyelewe
ngan), ta 'thfl(penghapusan), takyff(menanyakan bagaimana). dantamtsfl (penyerupaan). 

Sebagai contoh, Allah~ menamakan diri-Nya dengan al-fi.ayyu al-Qayyum, 
artinya Yang Maha Hidup dan terus-menerus Mengurus makhluk-Nya. Kita wajib 
mengimani bahwa al-fi.ayyu merupakan salah satu nama Allah ~ dan mengimani 
sifat yang terkandung di dalamnya, yaitu kehidupan yang sempurna yang tidak diawali 
dengan ketiadaan dan diakhiri dengan kebinasaan. Begitu juga. Allah ~ menamai 
diri-Nya dengan as-Sarni·. artinya Yang Maha Mendengar. Kita wajib mengimani 
bahwa as-Samf' merupakan salah satu .nama Allah ~ dan as-Sam ·u (mendengar) 
merupakan salah satu sifat-Nya dan Ia Maha Mendengar. 

Contoh lainnya. Allah 3;; berfirman : 

< , , . , , ' f ., ., , • , , ) 

~~ ~ ~ .:,8.~ ;1~ Jo! l~u ~ 1;..iJ ~f!I ~ .J_,.fu ~I~ ~-*-11 ~liJ 
. . 

"Orang-orang Yahudi berkata "Tangan A //ah terbelenggu" sebenarnya tangan 
merekalah yang dibelenggu dan merekalah yang dilaknat dischahkan apa yang 
telah mereka katakan itu. (Tidak demikian). letapi kedua-dua tangan Allah terbuka; 
Dia menafkahkan sebagaimana Dia kehendaki." (QS. al-Maidah: 64 ). 

Allah ~ menetapkan bagi diri-Nya. ··dua tangan yang terbuka dengan pem
berian yang melimpah''. Oleh karena itu. kita wajib mengimarii bahwa Allah~ me
miliki dua tangan yang terbuka dengan segala anugerah dan kenikmatan. tetapi kita 
tidak boleh membayangkan dalam benak pikiran dan mengucapkan dengan lisan ben
tuk tangan Allah~ dan menyerupakannya dengan tangan makhluk-Nya. Karena Allah~ 
telah berfirman: 

L' ,;, ' • I,', :· '• <l!,,.5'' •i) 
~ ~ .Y"J i.r",,, ..r:-

"Tidak ada sesuatupun yang serupa dengan Dia. dan Dia-lah )'ang Maha Mendengar 
lagi Maha Melihat. "(QS. asy-Syura: 11 ). 

Kesimpulannya dalam masalah tauhid ini kita wajib menetapkan nama-nama 
Allah ~ dan sifat-sifat-Nya yang Ia tetapkan bagi diri-Nya dan yang ditetapkan oleh 
Rasul-Nya menurut arti yang sebenamya. tanpa tab_rff (penyelewengan). tamtsfl 
(penyerupaan), takyff(menanyakan bagaimana) dan ta 'thil (penghapusan). 

Makna I.a ii.ha illall•h. 
La ilaha illalltih adalah dasar agama yang memiliki kedudukan yang amat 

besar dalam Islani. Ia merupakan rukun Islam yang pertama dan cabang iman yang 
paling tinggi. Penerimaan seluruh amal perbuatan tergantung kepada pengucapan 
kalimat ini dan pengamalan segala konsekuensinya. 
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Adapun maknanya yang benar dan tidak boleh dipalingkan darinya adalah 
Iii ma 'buda bi bpqqiri' illalliih (tidak ada yang disembah dengan hak kecuali Allah 
3'). Kalimat ini tidak boleh diartikan dengan la khaliqa illalldh ( tidak ada 
pencipta kecuali Allah ~). la qiidira 'ala al-ikhtini · illalhih (tidak ada yang kuasa 
menciptakan kecuali Allah~). ataupun hi 111a11j1ida illalliih (tidak ada yang wujud 
kecuali Allah~). 

Kalimat ini memiliki dua rukun: !'ertamu. nafi (pcniadaan). terdapat dalam 
kata Iii iliiha (tidak ada sesembahan yang hak). 1--:.ata ini meniadakan yang discm
bah dari sesuatu apapun. Kedua. i1sh£i1 (pcnetapan). terdapat dalam kata illall1ih 
(kecuali Allah). Kata ini menetapkan yan~ discmhah hanya .-\llah -~. scmata dan 
tidak ada sekutu bagi-Nya. Old1 karcna itu. tidak ada yang discmhah sl'la111 Allah ·II!.. 
dan tidak boleh memalingkan segala bentuk ibadah kcpada sclain-N,a lbr,mgsiapa 
mengucapkan kalimat ini dengan memaha1111 maknanya. mcngamalkan konsckucn
sinya dengan meniadakan syirik. mcnetapk,m kecsaan Allah '.~- sc11a mcyakini dcngan 
mantap akan kandungannya dan mcngamalkannya. maka dia adalah muslim sejati. 
Namun barangsiapa mengamalkan kalimat ini tanpa kcyakinan. maka ia adalah orang 
munafik. Dan barangsiapa mengan1alkan y,mg schaliknya yaitu syirik. maka ia adalah 
orang musyrik lagi kafirsekalipun ia mcn~ucapkan kalimat ini dengan lidahnya. 

Keutamaan kalimat /a ilaha illalllih. 
Kalimat ini memiliki beberapa keutamaan dan manfaat. di antaranya : 

1. Mengeluarkan orang-orang hertauhid yang berhak masuk neraka agar tidak 
keka.l di dala.mnya, sebagaimana hadis yang terdapat dala.m Sha!JJ!J. Bukhari 
dan Shab_ib. Muslim. Rasulullah -'."I, bersabda: 

0~f, ~ ~J ~, ~141~ '-y J~ ~J ·?--~ ;~ 0jJ ~ ~J ~, ~~ 41~ '-y J~ ~ ~81 ~ ~~)) 

((?-- ~ ;~~ 0jJ ~ ~J ~I ~~ 41~ '-y : J~ ~ ~81 ~ ~fa.J ·?-- ~ ;~ 
"Akan keluar dari neraka orang yang mengucapkan kalimat Iii ilaha illallah dan di 
hatinya terdapat kebaikan seberat biji jewawut. orang yang mengucapkan ka.limat la 
ilaha illalliih dan di hatinya terdapat kebaikan seberat biji gandum dan orang yang 
mengucapkan ka.limat Iii ilaha illallah dan di hatinya terdapat kebaikan seberat atom." 

2. Manusia dan jin diciptakan karena kalimat ini. 
Allah ~ berfirman: 

"Dan Aku tidak menciptakan Jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah
Ku. "(QS. adz-Dzariyat: 56). 

3. Diutusnya para rasul dan diturunkannya kitab-kitab juga karena kalimat ini. 
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Allah ~ berfirman : 

<~_,~u l;i ~~ 41~ ty ~~~~IF,";,~~~;..~~ ;,iri ~ ci:..:,t c.:,> 
"Dan Kami tidak mengutus seorang rasul sebelum kamu. melainkan Kami wahyu
kan kepadanya: "Bahwasanya tidak ada 1/ah(yang hak) melainkan Aku. maka sem
bah/ah olehmu sekalian akan Aku" (QS. al-Anbiya: 25). 

4. Kali.mat ini adalah kunci dakwah para rasul, mereka semua mengajak kepada 
kalimat ini dan menyerukannya kepada kaumnya : 

(;~ ~~:; ~~ Jil l~~I ••• ) 

11 ... Sembah/ah Allah. sekali-kali tidak ada llah hagimu selain-Nya." (QS. al-A'raf: 
73). 

5. Kalimat ini adalah kalimat zikir yang paling utama. Sebagaimana sabda Nahi :#.: 

«:J ~~ ~ ;~J :», ~~ 41~ ~ : ~ ~ 'i;~IJ t;i ::..ii~ • h> 
"Sebaik-baikyangaku ucapkandan para nabi sebelumkuadalah kalimat 1.1 ilaha illall.lh.·· 
(HR. Malik dalam kitab al-Muwattha '). 

Syarat kallmat la ilaha illallah. 
Kalimat Id ildha illal/dh memiliki tt~iuh syarat yang ucapan kalimat itu tidak 

sah kecuali syarat-syarat tersebut terpenuhi. Dan seorang hamba harus berpegang 
teguh kepadanya tanpa menghilangkan salah satu dari tujuh syarat tersebut. yaitu: 

1. Al-'llmu (pengetahuan). 
Yaitu mengetahui makna kalimat /J ihiha illalldh dari segi nafi (peniadaan) 

clan itsbdt (penetapan) dan mengetahui semua konsekuensinya. Jika seorang mege
tahui bahwa Allah ~ adalah satu-satunya zat yang berhak disembah dan m~ngetahui 
bahwa menyembah kepada selain-Nya adalah batil lalu ia mengamalkan pengeta
huannya itu, berarti ia telah mengetahui makna kalimat tersebut. 

Allah ~ berfirman: 

(41 ~~ 41~ 'y ~1 ~li) 

"Maka ketahuilah. bahwa tidak ada llah (Yang Haq) melainkan Allah." (QS. Muham
mad: 19). 

Rasulullah ~ bersabda : 

((~I ~~ 41 ~~ 41~ ~ ~1 r 1::; ~J ~~ ~)) 

"Barangsiapa meninggal dunia dan ia mengetahui bahwa tidak ada tuhan yang hak 
disembah kecuali Allah, maka ia masuk surga." (HR. Muslim). 
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2. AI-Yaqin (keyakinan). 
Y aitu mengucapkan kalimat la i/aha ii/al/ah dengan keyakinan dan keman

tapan hati, tanpa adanya keraguan yang dihembuskan setan, jin dan manusia. Bahkan 
ia harus mengucapkannya dengan keyakinan yang mantap dan meyakini konsekuen
sinya. Allah ~ berfirman : 

( ' 'lf , :.i * l 41 ' ,, • l, I ~ I' , .ill < ~ •• ~ i, W1) y. .r., r,' ,-,.,-J.J ~, ~. ~- i.J~.,- -

"Sesungguhnya orang-orang yang beriman hanyalah orang-orang yang beriman 
kepada Allah dan Rasul-Nya kemudian mereka tidak ragu-ragu." (QS. al-Hujurat: 15). 

Rasulullah ~ bersabda: 

((~I ~~ ;,~ ~l::, ').:. ~ ~ JII .A~ ~I 0:,.:..~ i,',J 41 ;,~ 41~ ~ ~f '1+'•.f)) 
"Aku bersaksi bahwa tidak ada tuhan yang hak disembah kecuali Allah dan aku 

(Muhammad) adalah utusan-Nya. tidaklah seorang hamba berjumpa Allah dengan 
dua kalimat ini tanpa ada keraguan melainkan ia akan masuk surga" (HR. Muslim), 

3. Al-Qabul (penerimaan). 
Yaitu menerima semua konsekuensi kalimat la ilaha ii/al/ah dengan hati dan 

lisan, membenarkan dan mempercayai semua yang disampaikan Rasulullah 9'>. serta 
menerimanya tanpa penolakan sedikit pun. 

Allah~ berfirman: 

:; ~f::;. ~~ ~ ~~J ~ ~¼J ~½:;,;JS' ~;.):Ji:,~~~! J;f ~ 0;..) :;,;) 
( ~I ~L, ~_:i ~IP, QfJ ~ 1:,iliJ ~~ 

"Rasul telah beriman kepada al-Qur'an _iw1g Jiturunkan k.epadanyu duri Rahhnya. 
demikian pula orang-orang yang heriman. Semuanya heriman kepada Allah. malaikat
malaikat-Nya. kitab-kitah-l•(va dan rasul-ra.\u/-/1/ya (Mereka mengatakanJ. "Kami 
tidak memheda-hedakan antara seserangpun (dengan yang lain) dari rusul-rasul
Nya". dan mereka mengatakan. "Kami dengar dan kami tac.I" (Mereka herdoaJ 
"Afnpunilah kami ya Rahh kami clan kepada Engkaulah temput kemhali "(QS. al
Baqarah: 285). 

Termasuk ke dalam kategori menolak dan tidak menerima. jika seseorang 
menentang atau menolak sebagian hukum atau batasan syar·i. seperti orang-orang 
yang menentang hukum mencuri. zina. diperbolehkannya berpoligami. hukum waris 
dan lainnya. 

Allah ~ berfirman : 

41 ~ .;.J ~ ;.f ~ ;~I r-+1 iJ~ ~f 1:r.:-f ~ ~~J 41 ~ \jj ~~~J ~~ ;:i~J) 
- - (2 ~~ :,,'... ~ ~ ' ,, 

-, v-- ~J.J 
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"Dan tidakkah patut bagi laki-laki yang m!fkmin dan tidak (pula) bagi perempuan 
yang mukmin, apabi/a Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, 
akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka. "(QS. al-Ahzab: 
'36). 

4. Al-Inqiylid (tunduk). 
Y aitu pasrah clan tunduk terhadap apa yang terkandung dalam kalimat ikhlas 

ini. Perbedaan antara inqiyad (tunduk) dengan qabul (penerimaan), yaitu bahwa 
qabul adalah pernyataan kebenaran makna kalimat dalam ucapan, sedang inqiyad 
adalah mengikutinya dengan tindakan. Jika seseorang telah mengetahui makna la ilaha 
illallah, meyakini clan menerimanya_ namun ia tidak tunduk, pasrah clan mengamalkan 
konsekuensi pengetahuannya itu, maka hal ini tidak berguna baginya. 

Allah ~ berfirman: 

(;:, ,, .!~•,~1:ci1:<-~t~f l 0i · ;j('l' f' '..<~' 11\ '·f') .,~ ~ . ~ • i..r- ;.r, .r-:- ., r..J ,., ~., 
- -

"Dan kembalilah kamu kepada Rabbmu. dan herserah dirilah kepada-Nya sebelum 
datang azab kepadamu kemudian kamu tidak dapal ditolong (/agi)." (QS. az-Zumar: 
54). 

('_i''.''.".:~t_;.." • ~-f •i~~•l•':""''•W!J"'C-:._~ ~- ;:,i•l:~~--~) ,_,.......,J ~ . .r" ~ ~ .J ,· • ~ r+=1 .r:--- •, .r---1- i..r> ~.T- U.J 

(L.-Ll ., 

"Maka demi Rabhmu. mereka (pada hakikatnyaJ tidak beriman hingga mereka 
menjadikan kamu hakim dalam perkaru _vang mereka perselisihkan. kemudian 
mereka tidak merasa keheratan dalam halt mereka terhadap putusan yang kamu 
berikan. dan mereka menerima dengan sepenuhnya "(QS. an-Nisa: 65). 

5. As-Shidqu (jujur). 
Yaitujujur kepada Allah~- maksudnyajujur dalam keimanan dan akidahnya. 
Allah ~ berfirman : 

(~~L,aj\ ~ ,; ):, Ji\ \~\ ,~,; ;.;, ~~ L;) 

"Hai orang-orang yang beriman. hertakwalah kepada Allah. Jan hendaklah kamu 
hetsama orang-orang yang henar. "(QS. at-Taubat: 119) 

Rasulullah e, bersabda: 

((~I y..~ ~ ;:r,- ~~G, ~I~! 41! ~ J\.i ;;>) 
··B~angsiapa mengucapkan kalimat Iii ilaha illalldh dengan i~jur dari dalam hatinya 
maka ia masuk surga ... (HR. Ahmad dalam Musnadnya). 

Bila seseorang mengucapkan syahadat dengan lisanrtya tctapi hatinya meng
ingkarinya. maka ha! ini tidak dapat menyelan1atkannya. bahkan ia termasuk golongan 
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orang-orang munafik. Termasuk tidak jujur, jika seseorang mendustai ajaran yang 
dibawa oleh Rasulullah Js/1, atau sebagiannya, karena Allah~ telah memerintahkan 
kita untuk menaatinya, membenarkannya dan menyertainya dengan ketaatan kepada
Nya. 

Allah ~ berfirman: 

(. .. J;..jl 1~f:, 41 l~f Ji) 
"Katakanlah: "Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul" (QS. an-Nur: 54 ). 

6. AI-Ikhllish (ikhlas). 
Y aitu penyucian amal perbuatan manusia dengan niat yang baik dari segala 

noda syirik. Hal itu dengan cara mengikhlaskan semua perkataan dan perbuatan hanya 
untuk Allah~ dan demi mencari ridha-Nya. Di dalarnnya tidak ada noda riya' (ingin 
dipandang orang). sum 'ah (ingin didengar orang). mendapatkan keuntungan dan karena 
kepentingan pribadi. nafsu zahir dan batin ataupun terdorong untuk beramal karena 
kecintaan terhadap seseorang, mazhab. atau golongan yang ia ikuti tanpa adanya 
petunjuk dari Allah ~- Ia berdakwah hanya karena mencari ridha Allah ~ dan 
negcri akhirat. Hatinya tidak menoleh kepada seorang makhluk pun untuk menda
patkan balasan ataupun rasa terima kasih darinya. 

Allah~ berfirman: 

"lngatlah. hanya kepunyaan Allah-lah aganw rang bersih (dari .\virik)" (QS. az
Zumar: 3). 

(~::;j1 :;.: ~~:J ;_,?j1 l_;;j:_:, ;~\ 1j :.::;:J ~~ :;.:U1 ~ o:, ta}'.;.,: 41 1J'1~W:~ ~l lJ~f G:J) 

"Padahal mereka tidak disuruh kecuali suparn menyembah Allah dengan memur
nikan ketaatan kepada-1\va clalam(menjalankan) agama _\'Ong lurus" (QS. al-Bay
yinah: 5). 

Diriwayatkan dalam Shab_ih. al-Bukhciri dan Shah.fl!. J1uslim dari hadits ·Utban, 
bahwa Rasulullah 0'> bersabda : 

((~I ~:J ~I~~ -.JJI ~~ ~) ~ Jli:; _)!JI~ ~f" ~~I~µ)) 

"Sesungguhnya Allah telah mengharamkan neraka bagi orang yang mengucapkan ka
limat lei ilciha illallcih karena mencari ridha Allah." 

7. AI-Maftabbah (kecintaan). 
Yaitu mencintai kalimat yang agung ini. tuntunan dan petunjuknya. Ia men

cintai Allah ~ dan Rasul-Nya. Cintanya kepada keduanya melebihi segala cinta. Dia 
juga hams memenuhi syarat-syarat kecintaan dan kewajibannya. yaitu mencintai Allah 
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dengan memuliakan. mengagungk.an, takut dan berharap kepada-Nya serta mencintai 
apapun yang dicintai-Nya, seperti tempat-tempat tertentu seperti Mek.kah, Madinah 
dan masjid-masjid pada umumnya. waktu-waktu tertentu seperti bulan Ramadhan, 10 
hari pertarna bulan Dzulhijjah dan lain-lain. sosok-sosok tertentu seperti para nabi. 
rasul. malaikat. orang-orang jujur. para syuhada dan orang-orang saleh. perbuatan
perbuatan tertentu seperti shalat. zakat. puasa dan haji. ucapan-ucapan tertentu seperti 
zikir dan bacaan al-Q_ur'an. 

Termasuk mencintai Allah~ adalah mendahulukan segala yang dicintai Allah 
atas segala sesuatu yang dicintai. dihasrati dan diinginkan dirinya, serta membenci se
gala sesuatu yang dibenci Allah. seperti orang-orang kafir. kekufuran. kefasikan dan 
kemaksiatan. 

Allah ~ berfirman : 

~f ~J:jl ~ ~~f ~k-Z, ~ i~ j,\ ~4 J;_j ~~ ~ ~ x;.;; l~I~ ::r-:DI ~~ ~) 
(. .. f\J ~_',J ~;~ ~J ~I~~~_,~~ ::,_,~~I ~ 

"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
orang mukmin. yang bersikap keras terhadap orang-orang kafir. yang berjihad di 
jalan Allah. dan yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela" (QS. al
Maidah: 54 ). 

Makna kalimat Mub.ammadurrasiilulliih. 
Maknanya adalah mengakui secara lahir dan batin bahwa muharnmad adalah 

hamba Allah dan Rasul-Nya (yang diutus) kepada seiuruh manusia dan mengamalkan 
segala konsekuensinya. yaitu menaati perintahnya. membenarkan semua yang disam
paikannya menjauhi larangannya dan tidak menyembah Allah kecuali sesuai dengan 
yang disyariatkannya. Kesaksian bahwa Muhammad adalah utusan Allah memiliki 
dua rukun, yaitu: Abduhu (hamba-Nya) dan Rasuluhu (utusan-Nya). Kedua sifat ini 
menafikan sikap berlebihan dan pengabaian terhadap pribadi Rasulullah @. Beliau 
adalah hamba dan rasul-Nya dan makhluk yang paling sempurna dengan kedua sifat 
mulia ini. 

Kata al- 'Abdu di sini berarti seorang hamba yang loyal. Artinya. beliau adalah 
seorang manusia biasa yang diciptakan seperti lazimnya manusia lainnya. 

Allah ':% berfirman: 

"Katakanlah:"Sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu ... " (QS. 
al-Kahfi: 110). 
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Dan finnan Allah '.k: 

('.,.' ~ ,~;..: ~- ul:S:il .~ 1~- ~-:-f Ji1 41J z;.j1) '-'f c.l"""'"" ,., • , ,, • u- 'J' ti, , , 

"Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepada hamba-Nya al-Kitab (al
Qur'an) dan dia tidak mengadakan kebengkokan di dalamnya. "(QS. al-Kahfi: 1 ). 

Seclangkan makna ar-Rasul adalah yang diutus kepada seluruh manusia untuk 
mengajak mereka ke jalan Allah dengan membawa kabar gembira sekaligus peri
ngatan. Bersaksi kepada Rasulullah ~ dengan kedua sifat ini mengan4ung penafian 
sikap ifrath (berlebihan) clan tafrfth (pengabaian) terhadap pribadi beliau. Sebab, 
banyak manusia yang mengaku sebagai umatnya tapi bersikap berlebihan clan me
lampaui batas. Mereka menempatkan beliau melebihi tingkat seorang hamba. Bahkan 
beliau sampai disembah selain Allah. Mereka memohon pertolongan kepada beliau 
dan meminta sesuatu yang tidak dapat dipenuhi kecuali oleh Allah ~- Seperti me
me~uhi segala kebutuhan dan menghilangkan segala kesulitan. Sementara sebagian 
manusia mengingkari kerasulan Muhammad atau tidak mau mengikutinya, clan seba
liknya berpedoman pada ucapan-ucapan yang bertentangan dengan risalahnya. 

Rukun iman. 
Dalil-dalil al-Qur'an dan as-Sunah menjelaskan bahwa perkataan clan perbu

atan yang diterima adalah yang berdasarkan akidah yang benar. Apabila akidah tidak 
benar maka seluruh amal perbuatan menjadi sia-sia. 

Allah -:k berfirman: 

"Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam). 
Maka hapuslah ama/annya dan ia di hari akhirat termasuk orang-orang merugi. " 
(QS. al-Maidah: 5). 

Dan firman Allah~: 

(,.~t;jl-;. ~faJJ ;.,j:;,_ ~ ~;:,f ;:r,J ;•1):i ~~~I)~~~ ~.,f :uJ:,) 
"Dan sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu dan kepada (nabi-nabi) sebe
lummu: "Jika kamu mempersekutukan (Allah). niscaya akan hapus amalmu dan ten
tulah kamu termasuk orang-orang yang merugi." (QS. az-Zumar: 65). 

Al-Qur'an dan as-Sunah menjelaskan bahwa akidah yang benar secara ringkas 
terhimpun di dalam enam haL yaitu: beriman kepada Allah, kitab-Nya, rasul-Nya, 
para malaikat. hari akhir dan beriman kepada semua ketentuan-Nya, baik dan bu
ruknya. Keenam hal ini adalah dasar akidah yang benar yang dengannya al-Qur'an 
diturunkan dan Rasulullah -~ diutus. Inilah yang disebut dengan rukun iman. 
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Pertama: Beriman kepada Allah •. 
Beriinan kepada Allah artinya beriman bahwa Dia-lah Tuhan yang benar clan 

yang berhak disembah, bukan selain-Nya. Karena, Dia-lah Pencipta manusia sebagai 
harnba-Nya, Yang melimp~an segala kebaikan kepada mereka, Mengatur rezeki me
reka, Mengetahui urusan mereka yang tersembunyi clan yang nampak, clan Dia-lah yang 
memberi pahala kepada hamba-Nya yang taat dan menimpakan siksa kepada yang dur
haka. Oleh karena itu,jin clan manusia diciptakan untuk beribadah kepada-Nya. 

Firman Allah~: 

.,~ :;,j)I ~Ji\~~.~~ i:,f j_,~f t.:, '}j~; ~ j_,~f t.. ~./•~-:~ ;,~ :,_.;~i:, ~I:- ;l;...C.:,) 
(

I ,. • I JI• 

~\~~\ 

"Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyem
bah-Ku. Aku tidak menghendaki rezeki sedikit pun dari mereka dan Aku tidak meng
hendaki supaya mereka memheri-Ku makan. Sesungguhnya Allah Dia-lah Maha 
Pemheri rezeki. Yan!; Mempunyai Kekuatan lagi Sangat Kolwh" (QS. adz-Dzfuiyat: 
56-58). 

Allah ~ telah mengutus para rasul dan menurunkan kitab-kitab suci untuk 
menjelaskan hakikat kehenaran. mendakwahkannyadan memperingatkan hal-hal yang 
menyelisihinya. 

Allah ~ berfirman: 
, • , • ; J • .. ',,, • ., , ' ,, ) 

~ :.::....;._:;. ~J Ji\ L>:.U.::,.. ~ ~~Ural\ I.B-IJ Ji\ IJ~I ~I 'i;.,._; ~I JS'~~ '.uJJ 
( ~ ~, i:;~ 0l5' ~ '° 'i:.,ij · ··')Ii · '°' : ~~, ~ •, - .,_,_, ~.) -,! .J_r.;-J 

"Dan sesunf;guhnya Kami telah mengutus rasul pada tiap-tiap umat (untuk menye
rukan) · "Semhahlah Allah (saja). dan jauhilah Thagut itu". maka di antara umat 
itu ada oranf;-Orang _vang diberi petunjuk oleh Allah dan ada pula di antaranya 
oranf;-orang yang telah pasti kesesatan haginya. Maka herjalanlah kamu di muka 
humi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-oranf; yang mendustakan 
(rasul-rasul) "(QS. an-Nahl: 36) 

Hakikat ibadah ini adalah mengesakan Allah dengan semua bentuk ibadah, 
seperti doa. takut, mengharap, shalat, puasa. berkurban, nazar, dan lain-lainnya yang 
dilakukan dengan rasa tunduk, harap dan cemas. serta dengan sepenuh rasa cinta dan 
kerendahan diri atas keagungan-Nya. Sebagian besar kandungan al-Qur'an membi
carakan dasar yang agung ini, seperti firman Allah ~: 

t/u1 ~~Ji, 4ij) 

"semhahlah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya. " (QS. az-Zumar:2). 
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Dan firman Allah 3': 

"Dan Rabbmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah se/ain Dia. " 
(QS.al-Isra': 23). 

Dan firman Allah ~: 

"Maka sembahlah Allah dengan memurnikan ibadah kepada-Nya, meskipun orang
orang kafir tidak menyukai(nya) "(QS. Ghafir: 14 ). 

Termasuk beriman kepada Allah adalah beriman dengan seluruh kewajiban 
yang Ia perintahkan kepada hamba-hamba-Nya. yaitu beriman dengan kelima rukun 
Islam. Diantaranya bersaksi bahwa tidak ada tuhan yang berhak disembah selain Allah. 
dan Muhammad adalah utusan Allah. menegakkan shalat. menunaikan zakat. puasa 
Ramadhan. pergi haji bagi yang mampu dan kewajiban-kewajiban lainnya. Rukun Islam 
yang utama adalah bersaksi bahwa tidak ada tuhan yang berhak disembah selain Allah 
dan Muhammad adalah utusan Allah. 

Termasuk beriman kepada Allah adalah beriman bahwa Allah adalah Pencipta 
alam. Yang mengatur seluruh urusan mereka dengan ilmu dan qudrat-Nya menurut 
kehendak-Nya. Dialah Penguasa dunia dan akhirat. Rabb se!uruh alam yang tidak ada 
rabb selain-Nya. Dia-lah yang mengutus para rasul. menurunkan kitab-kitab untuk 
kebaikan manusia dan keselamatan mereka di dunia dan akhirat. Dan. tidak ada seo
rang pun yang menyekutukan-Nya dalam ha1 ini. 

Allah~ berfirman: 

"Allah menciptakan segala sesuatu dan Dia memelihara sega/a sesua/11 ·· (QS. az
Zumar: 62). 

Termasuk beriman kepada Allah adalah mengimani nama-nama-Nya yang in
dah dan sifat-sifat-Nya yang luhur. yang tcrdapat di dalam al-Qur'an al-Karim dan su
nah Rasul-Nya yang terpercaya. tanpa lab_rif la ·1hil. :akyif dan 1am1si/. serta mengimani 
makna agung yang terkandung di dalam nama-nama tersebut. vang merupakan sifat
sifat Allah -3:;. Wa_iib menetapkan semua sifai tersebut bagi Allah sesuai dengan ( kea
gungan-Nya). tanpa menyerupakan-Nya dengan makhluk-Nya. 

Finnan Allah~: 

"Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia. dan Dia-/ah rang A1aha Men
dengar lagi Alaha J1e/ilwr "(QS. asy-Syura: 11 ). 
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Kedua: Berlman kepada malalkat. 
Beriman kepada malaikat mencakup keimanan secara global dan terperinci. 

Seorang muslim (wajib) beriman (secara global) bahwa Allah memiliki para malaikat 
yang diciptakan untuk berbuat taat kepada-Nya. Mereka terdiri atas beberapa kelom
pok, diantaranya ada yang ditugasi memikul ·Arsy, menjadi penjaga surga dan neraka, 
serta yang ditugasi untuk mencatat perbuatan hamba-hamba-Nya. Beriman kepada 
malaikat secara rinci adalah beriman kepada seluruh malaikat yang telah disebutkan 
nama-namanya oleh Allah dan Rasul-Nya. yaitu Jibril. Mikail. Malik (penjaga nera
ka) dan Israfil (peniup sangkakala). 

Aisyah ra. meriwayatkan bahwa Rasulullah Bi. telah bersabda: 

(~ ~~ ~ r~f~:, :t; ::r:- ~/• ::r:- ~~I ~J :'j, ~ ~;u, :- i)L) 

"Malaikat diciptakan dari cahaya, Jin diciptakan dari kobaran api, dan manusict di
ciptakan dari apa yang telah dljelaskan kepadamu. "(HR. Muslim). 

Ketiga: Beriman kepada kitab. 
Wajib beriman secara global bahwa Allah~ telah menurunkan beberapa kitab 

kepada para nabi dan rasul untuk menjelaskan kebenaran-Nya dan untuk ber-dakwah 
kepada-Nya. Dan wajib pula beriman secara rinci kepada nama-nama kitab yang Allah 
turunkan, yaitu Taurat, InjiL Zabur dan al-Qur'an. Al-Qur'an adalah kitab yang lebih 
utarna dan penutup semua kitab. Al-Qur'an merupakan pengawas dan pembenar ter
hadap kitab-kitab terdahulu. Al-Qur'an adalah kitab yang wajib diikuti oleh seluruh 
umat dan dijadikan sebagai pedoman untuk memutuskan segala per-soalan bersama
sama dengan sunah Rasulullah ~ yang sahih. Hal itu, karena Allah telah mengutus 
Muhammad @ sebagai rasul kepada jin dan manusia. dan menu-runkan kepadanya 
al-Qur'an agar ia memutuskan semua urusan manusia dengannya. Dan. al-Qur'an 
adalah obat bagi hati. penjelas semua persoalan. hidayah dan rahmat bagi manusia. 

Allah~ berfirman: 

"Dan al-Qur'an itu adalah kitab yang Kami turunkan yang diberkati. maka ikuti
/ah dia dan bertakwalah agar kamu diberi rahmat "(QS. al-An'am: 155) 

Dan firman Allah~: 

<~--r :i~ i.S-;:.::, ~~:, i.S~~ :~ ~ L;Q ~~, :-i:,r- ,ti;r,> 
"Dan Kami turunkan kepadamu al-Kitah (a/-Qur'an) untuk menjelaskan segala 
sesuatu dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang berserah diri. " (QS. 
an-Nahl: 89). 
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K ..... pat: Berlnaan kepada para rasul. 
Beriman kepada para rasul secara global clan terperinci adalah wajib. Malca, 

kita harus mempercayai pahwa Allah 3i telah mengutus para rasul kepada hamba
hamba-Nya sebagai pembawa kabar gembira, pemberi peringatan clan penyeru kebe
naran. Barangsiapa yang mengikuti mereka. maka ia akan memperoleh kebahagiaan. 
Dan barangsiapa yang menentang mereka. maka ia akan merugi clan menyesal. Sedang 
nabi yang terakhir sekaligus yang paling mulia adalah Muhammad ~-

Firman Allah 3i: 

(-,!,~.,, ..... ,- -~.,,., .. , -f~, ,. ·'f',c .,a---.~;-> 
.;.J .J$-1&1 ~ ., ""' .,~ IJ ~ .,.,.J ,-. er v! ~ .,_., 

"Dan sesungguhnya Kami telah mengutus rasul pada tiap-tiap umat (untuk me
nyerukan): "Sembahlah Allah (saja), dan jauhilah Thagut itu. "(QS. an-Nahl: 36). 

Dan firman Allah 3i: 

(~, f'~J ~' J;..~ ~J ~~; ~ ,b-f (ii~ ~ts'~) 

"Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, 
tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi. "(QS. al-Ahzab: 40). 

Dan, siapa pun nabi yang telah ditetapkan oleh Allah clan Rasul-Nya, kita wa
jib mempercayainya secara terperinci, seperti Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim clan nabi kita 
Muhammad -Semoga shalawat dan salam tetap tercurahkan atas mereka semua--. 

Kelllna: Berl111an kepada harl akhlr. 
Termasuk beriman kepada hari akhir, adalah beriman dengan semua yang di

sampaikan Allah clan Rasul-Nya tentang apa yang akan terjadi setelah kematian, seperti 
fitnah kubur, siksa clan kenikmatannya, goncangan clan kedahsyatan hari kiamat, shirat 
(titian), timbangan clan perhitungan amal, pembagian catatan amal manusia; ad.a yang 
menerima dengan tangan kanannya clan ada yang menerima dengan tangan kiri atau 
dari belakang punggungnya Begitu pula beriman dengan telaga yang akan diberikan 
kepada nabi Muhammad ~, beriman dengan surga clan neraka, beriman bahwa orang
orang yang beriman akan melihat Allah clan bahwa Allah akan berbicara deng_an mereka. 
clan beriman dengan hal-hal lain yang dije-laskan di dalam al-Qur'an clan as-Sunah 
yang sahih. Semua hal tersebut wajib diimani dan dipercayai seperti apa yang dijelas
kan oleh Allah dan Rasul-Nya. 

Keena111: Berl111an kepada qadha dan qadar. 
Beriman keP.ada qadha dan qadar meliputi empat ha!: 

l. Beriman bahwa Allah telah mengetahui semua yang telah dan akan terjadi, 
mengetahui keadaan semua makluk-Nya. mengetahui rezeki, ajal, amal clan 
semua persoalan mereka, tanpa ada sesuatu pun yang luput dari-Nya. 
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Allah~ berfrman: 

( ~---J~; -. -,c. ~," ,\. r-::- _,.,.,. ton ,JI! 
"Sesun8guhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu." (QS. at-Taubah: 115). 

2. Beriman bahwa Allah telah menulis semua ketetapan-Nya. 
Allah~ berfrman: 

( . ' G.1 . ;~f; '• '1e- \. ~ !' . v! - ,,.,.... JJ-'' 

"Dan segala sesuatu Kami kumpulkan dalam Kitah lndukyang nyata (l.auh Mah/ich) " 
(QS. Yasin: 12). 

3. Beriman bahwa kehendak Allah adalah mutlak, apa yang la kehcndaki akan 
terjadi dan apa yang tidak dikehendaki tidak akan tei:jadi. 
Firman Allah~: 

(~~I,;,~ :ti, ~lS") 

"Demikianlah. Allah herhuat apa yang dikchendaki-ll/ya". (QS. Ali Imran: 40). 
4. Beriman bahwa Allah :~ Pencipta semua yang ada di alam raya, dan tidak 

ada pecipta selain-Nya. 
Allah ':k berfim1an: 

<1t, :~JS'~ ~J ;j~~ :~JS'~~_,;. ;i~ ~~ ~ ~ :ti, ~,~) 
~ 

"(Yang memiliki sifat-sifat yang) demikian itu ialah Allah Rabb kamu: tidak ada 
Rah (yang berhak disembah) selain Dia: Pencipta sega/a sesuatu, maka sembahlah 
Dia: dan Dia adalah Pemelihara segala sesuatu. "(QS. al-An'am: 102). 

Hal-hal yang membatalkan keislaman. 
Seseorang bisa keluar dari agama Islam (murtad) karena melakukan hal-hal 

yang dapat membatalkan keislamannya. Di antaranya ada sepuluh hal yang sering ter
jadi. 

I . Menyekutukan Allah. 
Allah ~ berfirman: 

~L:.,;f ~ ·~~ G.J )!JI ;,:,t:, ~I ~ Jal r~ ~ ~½ !l ~ ~ ~~) 
"Sesungguhnya orang yang mempersekutukan (sesuatu) dengan Allah. maka pasti 
Allah mengharamkan kepadanya surga. dan tempatnya ialah neraka, tidaklah ada 
bagi orang-orang zalim itu seorang penolong pun." (QS. al-Maidah: 72). 

Di antara bentuk menyekutukan Allah adalah berdoa kepada orang yang telah 
mati, meminta pertolongan kepada mereka. bemaz.ar dan menyembelih hewan untuk 
dipersembahkan kepada mereka. 
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2. Orang yang menjadikan perantara antara dirinya dan Allah dengan berdoa, 
memohon pertolongan dan berserah diri kepada mereka, maka ia telah kafir. 
Allah ~ berfirman: 

(,:,,;..f .Ji, - - ,~~ ~) -~ 
"Maka janganlah kamu menyembah seseorang pun di da/amnya di samping (me
nyembah) Allah." (QS. al-Jin: 18). 

3. Orang yang tidak mengkafirkan orang-orang musyrik, meragukan kekafiran 
mereka, dan membenarkan keyakinan mereka, maka ia telah kafir. 

4. Orang yang meyakini bahwa selain petunjuk dan hukum yang disampaikan 
oleh Rasulullah ~ lebih sempuma atau lebih baik. maka ia telah kafir. Seperti 
meyakini undang-undang dan hukum yang dibuat oleh manusia lebih baik dari 
syariat Islam, atau meyakini syariat Islam sudah tidak layak untuk diterapkan 
pada masa sekarang ini. atau ia menjadi faktor kemunduran umat Islam. atau 
meyakini bahwa hukum Islam hanya mengatur hubungan manusia dengan tu

hannya tanpa mengatur urusan kehidupan lain, atau memandang bahwa pelak
sanaan hukum Allah dalam memotong tangan bagi pencuri dan rajam bagi orang 
yang melakukan perzinahan tidak sejalan dengan perkem-bangan zaman. T er
masuk dalam hal ini, meyakini diperbolehkannya penerapan selain hukum Islam 
dalam bidang mu'amalah (hukum-hukum yang mengatur transaksi antara ma
nusia. seperti jual-beli, sewa-menyewa. gadai dan lainn)lia) atau b_udud (hukum
hukum yang balasannya telah ditetapkan Allah seperti hukum perzinaan. pen
curian dan lainnya), atau yang lainnya. Meskipun tidak meyakini bahwa hukum 
tersebut lebih baik daripada hukum Islam. karena hal ini termasuk menghalal
kan sesuatu yang diharamkan Allah. Dan. ini tennasuk kafir. 

5. Barangsiapa membenci apa yang disampaikan oleh Rasulullah "'.!:~- maka ia 
telah kafir sekalipun ia mengamalkannya. 
Allah SWT. berfirman ~: 

"Yang demikian itu adalah karena sesunfguhnya mereka henci kepada apa yang 
diturunkan Allah (al-Qur'an) lalu Allah menghapuskan (pahala-pahala) amal-amal 
mereka." (QS. Muhammad: 91. 

6. Barangsiapa yang memperolok-olok sebagian ~jaran Islam yang disampaikan 
oleh Rasulullah ~- baik yang menyangkut pahala maupun ancaman. maka 
ia telah kafir. 
Allah '11::: berfirman: 

( , , , , , , f ') 
~~~ ~ ;s _;s' '._u IJ~~".)I ~.J~ ~•t f ~ ~r~.J ~~l~J ~½I Ji 
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"Katakanlah: ''Apakah dengan Allah. ayat-ayat-Nya dan Rasul-Nya kamu selalu ber
olok-olok? "Tidak usah kamu mint a maaf. karena kamu kqfir sesudah beriman ... " 
(QS. at-Taubah: 65-66). 

7. Sihir. Barangsiapa yang melakukan perbuatan sihir, atau rela dengannya. maka 
ia telah kafir. 
Allah~ berfirman: 

"Sedang keduanya tidak mengajarkan (sesuatu) kepada seorang pun sehelum me
ngatakan: "Sesungguhnya kami hanya cobaan (bagimu). sebah itu janganlah kamu 
kafir. "(QS. al-Baqarah: 102). 

8. Membantu orang-orang musyrik dan menokmg mereka dalam memerangi 
kaum muslimin. 
Allah ~ berfirman: 

( ~- ,u.i,-•_;i, ·-~Ji,~1·•: ~u'..<-~:.~i-=-.--> 
~ r .,- '-!-f+t -f+'::" ~ r- f"T"' _,-t .:r-.J 

"Barangsiapa di antara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin. maka sesung
guhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi 
petunjuk kepada orang-orang yang zalim. "(QS. al-Maidah: 51 ). 

9. Barangsiapa yang meyakini bahwa sebagian manusia dapat terbebas dari hukum 
Allah '.k, maka ia kafir. 
Allah ~ berfirman: 

<~~~, ~ (t-\li ~~:,~~.:,ii ~: r£?'i ~ &, .;:,> 
"Barangsiapa mencari agama selain dari agama Islam. maka sekali-kali tidaklah 
akan diterima (agama itu) daripadanya. dan dia di akhirat termasuk orang-orang 
yang rugi. "(QS. A.Ii Imran: 85). 

Hal tersebut karena seseorang yang telah mengetahui ajaran yang dibawa oleh 
Rasulullah ~ tidak boleh mengikuti agama lain. atau meyakini bahwa mengikuti agama 
lain selain agama yang disampaikanolehRasulullah~dapat menyelamatkannya. 

10. Berpaling dari agama Allah dengan tidak mau mempelajari dan mengamal
kannya. 
Allah~ berfirrnan: 

(~_,:_;:.:~~I~ l;J ~ ~~f rl ~:i ~4~.}~ ~ ~f :;:,) 

"Dan siapakah yang lehih zalim daripada orang yang tel ah diperingatkan dengan 
ayat-ayat Rabbnya, kemudian ia herpaling dari padanya Sesungguhnya Kami akan 
memberikan pemhalasan kepada orang-orang yang herdosa "(QS. as-Sajdah: 22) 
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Yang demikian itu, dengan cara berpaling dari mempelajari dasar-dasar 
agama yang menjadikan seseorang dapat disebut sebagai seorang muslim, dan 
bukan berpaling dari mempelajari rincian ajaran Islam. Seluruh hal ini dapat 
membatalkan keislaman seseorang, baik dilakukan dengan sungguh-sungguh 
maupun bercanda. Kecuali. bagi orang yang dipaksa untuk melakukannya, maka 
ia tidak berdosa 
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" o~lj iJlft:b!I .. ~I 

Bersuci. 

HUKUM THAHARAH 
DAN SHALAT 

Air yang dapat dipakai untuk bersuci adalah: air hujan, air laut, air yang telah 
dipakai Wltuk bersuci (air musta 'ma[). dan air yang tercampur dengan sesuatu yang 
suci (seperti tercampur sabun) dan masih seperti asalnya, tidak berubah dari wu
judnya sebagai air. AdapW1 air yang tercampur dengan sesuatu yang najis dan merubah 
bau, rasa dan warnanya, maka air tersebut tidak dapat dipakai untuk bersuci. Akan 
tetapi. bila tidak merubah bau. warna. dan rasanya. maka air tersebut masih dapat 
dipakai untuk bersuci. Air yang tersisa bekas diminum adalah suci. kecuali air sisa 
minuman babi dan anjing, maka air tersebut adalah najis. 

Najis. 
Najis adalah sesuatu yang diwajibkan atas seorang muslim untuk suci darinya 

dan menyuci apa saja yang terkena olehnya. Pakaian dan badan yang terkena najis. 
wajib dicuci hingga hilang najisnya jika najis tersebut terlihat. seperti darah. Apabila 
setelah dicuci masih ada bekas yang tidak dapat dihilangkan. maka hal tersebut dimaaf
kan. Sedangkan najis yang tidak dapat terlihat. cukup dicuci walaupun hanya sekali. 

Apabila tanah terkena najis. maka hisa menjadi suci dengan cara menyirarnkan 
air ke atasnya, sebagaimana bisa suci pula dengan keringnya najis tersebut, jika berupa 
najis yang cair. Sedangkanjika berupa nc1:jis padat. maka tidak bisa menjadi suci kecuali 
dengan cara menghilangkan benda najisnya. 

Hukum-hukum najis. 
1. Apabila seseorang terkena sesuatu yang tidak diketahui apakah itu henda najis 

atau bukan. maka ia tidak wajih menanyakannya atau menyucrnya. 
2. Apabila seseorang selesai melaksanakan shalat. lalu ia melihat na_1is di pakaian atau 

badannya sedangkan ia tidak mengetahuinya. atau sebelumnya ia telah mengetahui
nya tapi ia terlupa. maka shalatnya sah. 

3. Apabila seseorang tidak dapat mengetahui tempat najis di pakaiannya. maka ia 
wajib menyuci semuanya. 

4. Macam-macam najis: 
a. Kencing dan kotoran besar 
b. Wadi: cairan berwama putih kental yang keluar setelah kencing. 
c. Madzi: cairan berwarna putih lengket yang keluar ketika ada gejolak syahwat. 



Pengantar Studi Islam 

Pak.aian atau badan yang terkena najis ini wajib dicuci. Sedangkan mani 
hukumnya suci tetapi sunnah dicuci jika masih basah, Sedangkan jika telah kering, 
mak.a cukup dikerik. 

d. Kotoran (air kencing dan tinja) hewan yang tidak dimak.an dagingnya adalah 
najis, sedangkan kotoran hewan yang dimaka11 dagingnya adalah suci 
(madzhab Hambali). 

Buang hajat. 
Diantara adab-adab buang hajat adalah: 
1. Masuk dengan kaki kiri sambil berdoa: 

((i.!.JG,j( ~, -. cl.~-' f tl ~:i11 Ji1 · » , , . -', . ~ : ~ ~-..--, t4 
"Dengan nama Allah, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan 
wanita." 

Lalu, keluar dengan kaki kanan sambil membaca: 

"Ya Allah, aku memohon ampunan-Mu."' 
2. Tidak membawa sesuatu yang bertuliskan nama Allah, kecuali jika dikhawatir

kan hilang. 
3. Tidak menghadap kiblat atau membelakanginya ketika buang hajat di tempat ter

buka. 
4. Menutup aurat agar tidak terlihat oleh manusia. Batasan aurat laki-laki adalah 

dari pusar sampai dengkul, sedang aurat wanita adalah seluruh tubuhnya kecuali 
wajahnya ketika shalat. 

5. Berhati-hati agar kotoran besar dan kencing tidak mengenai pakaian atau badan. 
6. Membersihkan kotoran (sehabis buang hajat) dengan air atau dengan tisyu, batu, 

dan sejenisnya jika tidak ada air, dan dengan menggunakan tangan kiri. 

Wudhu. 
Shalat tidak diterima tanpa berwudhu berdasarkan sabda Rasulullah ~: 

«t:o.P.);.. ~~f I~! ;J~f ;~ ~~ Jil ~p> 
·'Sesungguhnya Allah tidak menerima shalat seseorang di antara kamu jika ia ber
hadas sampai ia berwudhu." (HR. Tirmizi dan Abu Daud). 

Wudhu harus dilakukan dengan tartib (mendahulukan anggota yang harus 
didahulukan) dan urut. sebagaimana disunahkan berhemat dalam menggunak.an air. 
lbnu Majah meriwayatkan bahwa Rasulullah ~ pemah melihat seseorang berwudhu 
lalu beliau berkata kepadanya: ··Janganlah berlebih-lebihan, janganlah berlebih
lebihan (dalam menggunakan air)." 
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Cara berwudhu: 
1. Niat berwudhu di dalam hati tanpa melafazhkan dengan lisan. Niat artinya ke-

inginan hati melakukan sesuatu perbuatan. lalu membaca basmalah. 
2. Kemudian mencuci dua telapak tangan sebanyak tiga kali. 
3. Kemudian berkumur dan memasukkan air ke dalam hidung sebanyak tiga kali. 
4. Kemudian membasuh muka tiga kali. Lebar muka dimulai dari telinga sampai 

telinga yang lain, dan panjangnya dimulai dari tempat tumbuhnya rambut di kepala 
sampai bawah janggut. 

5. Kemudian membasuh kedua tangan dari ujungjari sampai siku dimulai dari tangan 
kanan lalu tangan kiri. 

6. Kemudian mengusap kepala satu kali. dengan membasahi kedua tangan dan me
ngusapkannya ke kepala dimulai dari bagian depan sampai belakang. kemudian 
kembali ke depan. 

7. Kemudian mengusap kedua telinga satu kali dengan memasukkan telunjuk ke dalam 
lubang telinga. dan ibu jari mengusap bagian luamya. 

8. Kemudian membasuh dua kaki tiga kali dari t~jung jari sampai mata kaki dimulai 
dari kaki kanan lalu kaki kiri. 

9. Kemudian membaca doa: 

"Aku bersaksi bahwa tidak ada tuhan yang berhak disembah melainkan Allah semata. 
yang tiada sekutu bagi-Nya. dan aku hersaksi bahwa Muhammad adalah hamba-Nya 
dan utusan-Nya." 

Mengusap khuf (sejenis sepatu). 
Merupakan keluwesan dan kemudahan agama Islam. diperbolehkannya mengu

sap khuf. berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Ja'far 
bin · Amru, ia berkata: "Saya melihat Rasulullah mengusap sorban dan kedua khufnya.·· 
Dari Mughirah bin Syu'bah. ia berkata: "'Pada suatu malam. saya bersama Rasulullah "J,. 

Namun. mendadak beliau pergi untuk menunaikan hajatnya. Setelah iru. beliau kembali 
lagi. dan saya tuangkan air dari bejana kepadanya untuk berwudhu. Lalu. beliaupun 
mengusap kedua khufnya.'· (HR.Muslim). 

Akan tetapi disyaratkan dalam mengusap khuf ini agar ketika memakainya 
dalam keadan suci (dari hadas), dan mengusap pada bagian luarnya. bukan bagian 
dalamnya. Masa berlakunya adalah sehari semalam bagi orang yang tidak bepergian 
(mukim), dan tiga hari bagi orang yang bepergian (musafir). 

Mengusap khuf menjadi batal setelah selesai masa berlakunya. atau dilepas 
setelah diusap, atau karenajunub, mengingat khufharus dilepas saat mandijinabat. 
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Hal-hal yang membatalkan wudhu. 
Hal-hal yang membatalkan wudhu adalah segala sesuatu yang k:eluar dari 

dua saluran (qubul dan dubur), yaitu kencing, kotoran besar, buang angin/kentut, 
mani, madzi dan wadi. Adapun mani mengharuskan mandi jinabat. Demikian juga 
tidur. menyentuh kemaluan tanpa penghalang, memakan daging onta dan hilang akal. 
Semua ini dapat membatalkan wudhu. 

Mandi (Bersucl). 
Mandi adalah membasahi seluruh tubuh secara merata dengan air disertai niat 

bersuci. Membasahi seluruh badan harus disertai dengan berkumur. dan memasukkan 
air ke dalam hidung. 

Diwajibkan mandi karena lima hal: 
l. Keluar mani disertai syahwat dalam keadaan terjaga atau tidur. baik pada laki

laki maupun wanita. Jika tidak disertai syahwat. maka tidak w~jib mandi. Demi
kian juga tidak wajib mandi. jika seseorang mimpi bersetubuh tetapi tidak keluar 
mani. Namun.jika ia melihat adanya mani atau bekasnya. maka ia wajib mandi. 

2. Bersetubuh. yaitu memasukkan kepala zakar (ha.1yafah) ke dalam vagina wanita. 
walaupun tanpa mengeluarkan mani. 

3. Berhentinya haid dan nifas. 
4. Meninggal dunia. karena memandikan mayit hukumnya wajib. 
5. Apabila orang masuk Islam. maka ia wajib mandi. 

Hal-hal yang dlharamkan atas orang yang sedang junub: 
l . Menyentuh mushaf. membawa. dan membacanya. baik membaca dengan suara 

pelan ataupun keras dengan cara menghapal atau melihat mushaf. 
2. Berdiam di dalam masjid tidak diperbolehkan bagi orang yang sedang junub dan 

wanita yang sedang haid. Namun. jika itu hanya sebatas melewati masjid saja. 
maka hukumnya tidak apa-apa. 

Tayamum. 
Tayamum diperbolehkan. baik dalam keadaan berdiam (mukim) atau sedang 

melakukan bepergian. Tayamum merupakan pengganti wudhu dan mandi. bila terda~ 
pat salah satu dari sebab~sebab berikut: 
1. Jika tidak ada air. atau ada air tapi tidak cukup untuk bersuci. Namun. sebelum

nya disyaratkan untuk mencari air terlebih dulu. Jika ia tidak menemukannya. 
atau melihat air tapi khawatir bahaya akan mengancam diri atau hartanya bila 
pergi mengambilnya. maka ia boleh bertayamum. 

2. Apabila di sebagian anggota badan yang harus dibasuh saat berwudhu atau 
mandi terdapat Iuka. maka wajib membasuhnya dengan air. Namun. jika memba
suhnya berpengaruh pada Iuka. maka cukup diusap dengan cara membasahi tangan. 
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lalu mengusapkan pada bagian yang Iuka. Jika temyata mengusap juga berpengaruh 
pada Iuka, maka barulah ia bertayamum. 

3. Bila air dan cuaca sangat dingin dan khawatir bila menggunakan air tersebut akan 
berbahaya. 

4. Bila ada air, namun ia membutuhkannya untuk persediaan minum. 

Cara bertayamum. 
Cara bertayamum adalah sebagai berikut: Niat di dalam hati, lalu memukulkan 

dua telapak tangan pada debu satu kali. kemudian mengusapkannya pada wajah dan 
telapak tangan. 

Adapun yang membatalkan tayamum adalah hal-hal yang membatalkan wudhu. 
sebagaimana tayamum tersebut batal ketika ia menemukan air sebelum dan di tengah 
shalat. Adapun bila ia telah selesai shalat. maka shalatnya dinyatakan sah. 

Shalat. 
1. Shalat merupakan rukun Islam yang kedua dan kewajiban bagi setiap muslim yang 

berakal dan baligh. Orang yang meninggalkan shalat (dengan mengingkarinya) ada
lah kafir menurut ij ma' ulama. dan shalat merupakan amal yang pertama akan dihisab 
pada hari kiamat. 

-, Shalat lima waktu secara berjamaah di masjid adalah wajib bagi kaum laki-Iaki. 
Kemudian disyariatkan pula bagi seorang muslim pergi ke masjid dengan tenang 
sebagaimana disunahkan melakukan shalat dua rakaat ketika masuk masjid. 

, Diwajibkan menutup aural ketika menunaikan shalat. Dan: batas aurat laki-laki 
adalah dari pusat sampai lutut. sedang aurat wanita adalah seluruh tubuhnya kecuali 
wajahnya ketika shalat. sebagaimana menghadap kiblat merupakan syarat diterima
nya shalat. 

4. Shalat' harus dilaksanakan pada waktunya. sehingga haram melaksanakan shalat 
sebelum waktunya atau mengakhirkannya dari waktu yang ditentukan. 

Waktu shalat: 
1. Waktu Dhuhur seJak tergelincimya matahari sampai bayangan sesuatu sama de

ngan aslinya. 
2. Waktu Ashar dimulai sejak bayang~ sesuatu sama dengan aslinya sampai mata

hari terbenam. 
3. Waktu Isya dimulai sejak hilangnya awan merah sampai pertengahan malam. 
4. Waktu Subuh dimulai sejak terbitnya fajar sampai matahari terbit. 

Cara shalat. 
Wajib bagi setiap muslim melaksanakan shalat dengan thuma'ninah dan khu

syu·. Pengajaran shalat harus disertai dengan praktek. Dan. seorang guru harus me-
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mastikan bahwa murid-muridnya benar-benar telah mampu melaksanakan shalat de
ngan baik. 

Praktek shalat. 
1. Seorang yang shalat harus menghadap kiblat dengan seluruh padannya. tanpa 

menoleh atau miring. 
2. Lalu berniat di dalam hati mengerjakan shalat yang dikehendaki. tanpa melafazh

kannya dengan lisan. 
3. Lalu takbir dengan mengucapkan: ().i Jii) sarnbil mengangkat kedua tangan. sejajar 

dengan pundak atau telinga. 
4. Lalu meletakkan di dadanya telapak tangan kanan di atas punggung tangan kirinya. 
5. Lalu membaca doa iftitah: · 

((!l~ 4l! ~J !l~ JWJ .~I !l~L;;J .!l~_:, ~I cl;~)) 

"Maha Suci Engkau, ya Allah. dan segala puji bagi-Mu. narnu-Mu agung. kedudukan
Mu mulia, dan tidak ada yang disembah selain-Mu."" 
6. Kemudian membaca isti"adzah: 

"Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk."" 
7. Kemudian membaca basmalah dan surat al-Fatihah: 

!ll,f, ~ !l~ -~~JI r:;. ~~ -~) ~) .:;,..iw, ~~ ~-~' -~~1 F) ~1 ~> 
('. -r-~ 11 ~- "..."I~ ,_,;.'-_:.'_i1 .: "..._i~ ~f-. ·..u1 J.,( (' :;:· :i, J.,(' _,, l,;.ul : . • -: ~ 

~...... .Jr----, . .,-- ..;:&- r---- d-, ..r,' ., .r- , , ~ . . 

"Dengan menyebut nama Allah } ·ang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang Segala 
puji bagi Allah. Rabb semesta a/am. Maha Pemurah lagi Maha Penyayang Yang 
menguasai hari pembalasan. Hanya Engkaulah yang kami sembah dan hanya kepa
da Engkaulah kami mohon pertolongan. Tunjukilah kami jalan yang lurus. (yaitu) 
jalan orang-orang yang telah Engkau anugerahkan nikmat kepada mereka; bukan 
(jalan) mere/ca yang dimurkai dan bukan (pula jalan) mereka yang sesat." (QS. 
al-Fatihah: 1-7). 
8. Kemudian membaca sebagian ayat yang mudah. 
9. Kemudian ruku" dengan mengangkat kedua tangan sejajar dengan pundak sambil 

mengucapkan:( ;.s1 j,, ), dan kedua tangan diletakkan di atas kedua tumit dalam 

keadaan jari-jari terbuka. lalu membaca: ( ~i ;;.:, ~~ ). Kesunahannya adalah 

dibaca sebanyak tiga kali, namun dibolehkan pula membacanya satu kali. 
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10. Kemudian bangun dari ruku' dengan mengucapkan: ( ;~ ~ Ji1 ~ ), dan kedua 

tangan diangkat sejajar dengan pundak. Sedangkan makmum mengucapkan: 

(.'.L:J.i clJ ~~) sebagai pengganti ucapan: ( ;~ ~ Ji1 ~ ) , lalu meletakkan di 

atas dadanya telapak tangan kanan di atas punggung tangan kirinya. 
11. Ketika berdiri setelah ruku' mengucapkan: 

((~ :~ ~ ;. :;~ ~ ;~:, i;,'}J, ;~:, ~'~' ;~ x..;..i, clJ ~)) 
"Ya Tuhan kami, hanya bagi-Mu segala puji sepenuh langit dan bumi. dan sepenuh. 
segala yang Engkau kehendaki ... 

12. Kemudian merunduk untuk sujud yang pertama sambil mengucapkan: (.'.,.;siJi1 ). 
Sujud harus dilakukan_ dengan tujuh anggota. yaitu: kening dengan hidung, dua 
telapak tangan, dua lutut, dan jari-jari kaki. Kedua lengan direnggangkan (tidak 
menempel) dari lambung, dan ujung jari kaki menghadap ke kiblat. Ketika sujud 

mengucapkan: ( ~ \11 ;;:i ~~ ). Kesunahannya adalah diucapkan sebanyak tiga 

kali, namun boleh selain itu, semisal diucapkan hanya satu kali. 

13. Kemudian bangun dari sujud sambil mengucapkan: ( ~ Ji1 ), lalu duduk antara 

dua sujud di atas telapak kaki kiri dengan rnenegakkan telapak kaki kanan, dan 
meletakkan tangan kanan pada ujung paha kanan dekat lutut, serta meletakkan 
tangan kiri pada ujung paha kiri. Ketika duduk sambil membaca: 

((~~.J ;_,;~1.J ~j~IJ ~fAIJ ~~IJ :)~1 ~~)) 

"Y~ Rabb. ampunilah aku, sayangilah aku. tunjukilah aku Galan yang benar). berilah 
rezeki-Mu kepadaku. perbaikilah diriku. dan berilah kesehatan kepadaku." 
14. Kemudian sujud yang kedua persis dengan sujud yang pertama. baik dalam sifat 

maupun bacaannya. 
15. Kemudian bangun dari sujud kedua sambil mengucapkan:( .'.,.;si Ji1 ), lalu berdiri 

dan melaksanakan rakaat. kedua seperti pada rakaat pertama. kecuali doa iftitah 
yang tidak dibaca pada rakaat kedua. Setelah sujud kedua. duduk dan membaca 
tasyahhud (tab.iyyat), sedangkan telunjuk digerakkan ketika membaca kalimat: 

"Alm bersaksi bahwa tidak ada tuhan yang berhak disembah selain Allah, dan aku ber
saksi bahwa Muhammad adalah hamba-Nya dan utusan-Nya." 

Kalimat tasyahhud adalah sebagai berikut: 

1'- 1::.' ~ '~' 11 '!,;..,,, "I!,.,,' .f11 ,-.~'.i•,,_ <,' 'I ' ,-"':'I'' 1'.l'-11' •' 1' ~'I)) ~~ i.s-.J • • (' ..,._, ,'UU ..J'..J ~ 4--.J.J "" '1-! I ~ (' ..,._, ,..:., ~ .J ..:., .,.._, .J ~,..:., ~ 

~f ~.J ~~~~I.++~:,:.~;~ I~ tf ~f.J Ji\~~~~~ ~f ~f .~L.call Jil 
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(.S '• ' Jf I'.:.' '• ' I'.:._~ •~- ,l:.,..;, ~ ~1• • (~I Jf I'.:.' • • (~I I'.:. :. •j•,, l~ '• ' ->- . c,;-.J->- c.r- '-!-U ·-· ·- . ~~. c,;-.J ~~ c.r- • ->-
·. •, •iitu~•. • •!-• U~·•• ~l,~••f.l:.,..;,~~1• (~1Jf I'.:._'•• (~I l'.:.~I~ 
~.,~-· ~.,~-- ~- ,'.J#' ·-· ·- -~~- c,;-.J~~c.r- J~ 

«J\!..~, --..:J, 3 ·. · .~di- c.;J, 3 c::::;-- - - ~., • .J • - -

"Segala penghonnatan, shalawat, dan kebaikan hanya bagi Allah. Salam sejahtera be
serta rahmat Allah dan keberkahan-Nya semoga atasmu, wahai Rasul. Salam sejah
tera bagi kami clan hamba-hamba Allah yang saleh. Aku bersaksi bahwa tidak ada 
yang berhak disembah selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba 
Allah dan Rusul-Nya. Ya Allah, berilah rahmat-Mu kepada Muhammad dan keluar
ganya, sebagaimana Engkau telah memberi rahrnat-Mu kepada Ibrahim dan kelu
arganya Sestmggguhnya Engkau Yang dipuji dan Mulia Berkahilah Muhammad dan 
keluarganya, sebagaimana Engkau telah memberkahi Ibrahim dan keluarganya. Se
sungguhnya Engkau Yang dipuji dan mulia. Aku berlindung kepada Allah dari neraka 
jahanam, azab kubur, fitnah kehidupan clan kematian, serta fitnahnya dajjal." 

Setelah itu, berdoa memohon kebaikan dunia clan akhirat kepada Allah. 

16. Kemudiansalam denganmenoleh ke kanan clan mengucapkan: (~I~» ~ r~I), 

lalu menoleh ke kiri dengan ucapan serupa. 

* * Perhatlan: 
Adapun pada shalat tiga rakaat seperti Maghrib, atau shalat empat rakaat 

seperti Dhuhur, Ashar dan Isya, maka berhenti pada kalimat ini, lalu bangun dengan 

mengucapkan: c,.;sf ~,), dan mengangkat tangan sejajar dengan pundak. Ketika berdiri, 

telapak tangan kanannya diletakkan di dada dalam posisi di atas punggung telapak 
tangan kirinya. Kemudian ia mengerjakan rakaat selanjutnya seperti pada rakaat 
sebelumnya, namun ia hanya membaca surat al-Fatihah saja pada saat ia berdiri. 
17. Pada tasyahud akhir, seseorang duduk secara tawaruk, yaitu duduk dengan cara 

mengangkat tegak telapak kaki kanan dan mengeluarkan telapak kaki kiri dari 
bawah betis kaki kanan, serta meletakkan pantat dengan kuat pada lantai/tanah. 
Kedua tangan diletakkan pada paha seperti meletakkannya pada waktu tasya hud 
awal. Pada tasyahud akhir ini, tasyahud dibaca dengan lengkap. 

Ketentuan bagi makmum masbuq (yang tertinggal beberapa rakaat dalam 
shalat). 

Apabila makmum tertinggal beberapa rakaat dari shalatnya imam, maka ia 
harus menyempurnakannya setelah imam salam. Dan, rakaat pertamanya terhitung 
sejak ia shalat bersama imam. Mendapatkan ruku' bersama imam, berarti telah men
dapatkan satu rakaat. Sedangkan bila tidak mendapatkannya, maka tidak mendapatkan 
satu rakaat. Makmum yang tertinggal (masbuq) bila masuk masjid, hendaknya segera 
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bergabung bersama jamaah dalam keadaan bagaimanapun. berdiri, duduk. sujud dan 
sebagainya, dengan tidak menunggu mereka bangun untuk rakaat berikut-nya. dan 
melaksanakan takbiratul ihram dalam keadaan berdiri. kecuali jika uzur seperti sakit. 

Hal-hal yang membatalkan shalat: 
1. Berbicara dengan sengaja walaupun sedikit. 
2. Berpalingnya seluruh badan dari arah kiblat. 
3. Keluamya angin dari dubur dan semua yang mewajibkan wudhu dan mandi. 
4. Banyak bergerak secara beruntun tanpa ada kebutuhan. 
5. Tertawa sekalipun sedikit. 
6. Menambah ruku'. sujud, berdiri atau duduk dengan sengaja. 
7. Mendahului imam dengan sengaja. 

Lupa dalam shalat. 
Apabila seseorang melakukan kesalahan dalam shalat. misalnya ia lupa me

ngerjakan_ salah satu kewajibannya (bukan rukun). seperti duduk untuk tasyahud dan 
yang lainnya, maka hendaknya ia sujud sahwi dua kali sebelum salam. karena 1m:
ninggalkan ha! tersebut termasuk mengurangi bentuk shalat. Sedangkan jib ia mda
kukan penambahan dalam shalat. maka sujud sahwi dike~jakan setelah salam. kemu
dian salam lagi yang kedua. Dan. apabila seseorang lupa mengerjakan salah satu rukun 
shalat. maka ia harus-mengerjakan rukun yang tertinggal tersebut agar shalatnya sah. 
lalu melakukan sujud sahwi. 

Hal-hal yang wajib dalam shalat: 
1. Semua takbir selain takbiratul ihram. 

2. Membaca: ( ~i :;~ ~~ ) dalam ruku ·. 

3. Mengucapkan: ( ;~ ~ ~, ~ ) bagi imam dan orang yang melakukan shalat 

sendirian. 
4. Membaca: ( ~i clJ ~~ ) setelah ban gun dari ruku · 

5. Membaca: (~\!iJ..:,~~)'pada waktu sujud. 

6. Membaca: ( :.,i_;., :,,~ ) pada waktu duduk di antara dua sujud. 

7. Tasyahud awal. 
8. Duduk pada tasyahud awal. 

Rukun-rukun shalat: 
I .. Berdiri bagi yang mampu. 
2. Takbiratul ihram. 
3. Membaca surat al-Fatihah dalam setiap rakaat. 
4. Ruku. 
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5. l'tidal (berdiri setelah ruku'). 
6. Sujud pada anggota tubuh yang tujuh. 
7. Bangun dari sujud. 
8. Duduk di antara dua sujud. 
9. Thuma'ninah. 
I 0. Tasyahud akhir. 
11. Duduk pada tasyahud akhir. 
12. Membaca shalawat atas Nabi. 
13. Salam. 
14. Tertib di antara rukun-rukun. 

Zlkir-zlkir setelah shalat: 
1. Membaca: ( ~1 ~;F () sebanyak 3 kali. 

2. Membaca: 

:•1i:i, ;j _;j ~~~ ;~:, 41 ;,~ 4'~ ~ ~1)~(, ~~11~ ~ ~t;; r~I ~:, r~I ~f ~1» 

~ ~11~ ~ ~:, ,> :=: ~ ~ ~:, ;. :~~f ~ ~~-~ ~' -~fi ~JS'~~:, ~1 ;j:, 

4'1 ~ ,;;_;j1 ~~I ;j:, ~I ;j:, ~~?u ;j ,;ld ;,! ~ ~:, 41 ;,1 ~1 ~ -~½ ;,1 ~~ ~:, J:,;.. ~ .~I 
., .. .. .. 

((~.,),~1 ;j .,JJ ~~I ;j ~:, o)'...: ,41 ;,! 
- -

"Ya Allah. Engkau adalah Dzat yang damai. dan berasal dari-Mu pula kedamaian terse
but Engkau Maha Memberkati. wahai Dzat yang memiliki keagungan dan kemuliaan. 
Tiada tuhan yang berhak disembah selain Allah semata, yang tiada sekutu bagi-Nya. 
Hanya bagi-Nya kekuasaan dan pujian, dan Dia adalah Dzat yang Maha berkuasa atas 
segala sesuatu. Ya Allah. tidak ada yang dapat mencegah apa yang Engkau berikan 
dan tidak ada yang dapat memberikan apa yang Engkau cegah. dan tidak berguna 
kekayaan dan kehormatan dari (azab) Allah bagi pemiliknya. (selain iman dan amal 
saleh, pen)). Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan-Mu. ya Allah. Tidak ada 
Tuhan selain Allah. Kami tidak menyembah selain Dia, bagi-Nya kenikmatan. dan 
bagi-Nya anugerah, serta bagi-Nya pujian yang baik. Tidak ada Tuhan selain Allah 
dengan mengikhlaskan ketaatan kepada-Nya. walaupun orang-orang kafir membenci." 
3. Membaca: 

"Tidak ada tuhan yang berhak disembah melainkan hanya Allah semata. yang tiada 
sekutu bagi-Nya. Bagi-Nya kekuasaan. dan bagi-Nya segala pujian. Dia Maha ~1eng
hidupkan dan Maha Mematikan, dan Dia Maha Berkuasa atas segala sesuatu." 

Dibaca sebanyak I kali dan 3 kali setelah shalat Maghrib dan Subuh. 
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4. Kemudian membaca: ( ~' ;:,i.;._;:.) sebanyak 33 kali, lalu membaca: ( ~_W, ) se

banyak 33 kali, lalu membaca: (:,;s-f j.,) sebanyak 33 kali, lalu membaca: 

5. Membaca ayat Kursi 
6. Membaca Surat al-Ikhlas, al-Falaq, an-Nas sebanyak 1 kali dan setelah shalat 

Maghrib dan Subuh sebanyak 3 kali. 

Sunnah rawatlb. 
Disunnahkan bagi setiap muslim clan muslimah ketika tidak bepergian agar 

memelihara shalat 12 rakaat, yaitu: empat rakaat sebelum ,Dhuhur, dua rakaat sete
lahnya, dua rakaat setelah Maghrib, dua rakaat setelah lsya clan dua rakaat sebelum 
shalat Subuh, karena Rasulullah s,. selalu memeliharanya. Beliau bersabda: 

.. . , ,, - . , . «~, ·:::.:; ~ -,. u:r · - · ~ .-·.- · ::a, ,-- •. -» - • 4T, -· ,c- • • J r Y- 4T, J :.r-- .,,... ..,,_ ~ 
"Barangsiapa melaksanakan shalat dua belas rakaat dalam sehari semalam; maka akan 
dibangunkan baginya rumah di surga." (HR.Muslim). 

Hal itu sebagaimana disunahkan pula bagi seorang muslim melaksanakan 
shalat witir. Dan waktunya adalah setelah shalat Isya sampai terbit fajar. Shalat witir 
dan shalat sunah fajar adalah shalat sunah yang belum pemah ditinggalkan oleh 
Rasulullah 8, baik ketika sedang bepergian maupun ketika berada di rumah. 

**Perhatlan: 
1. Tidak diperbolehkan shalat sunnah bila telah dilakukan iqamah untuk shalat 

fardhu, berdasarkan sabda Rasulullah ~: 

«i;"fa~, ~1 i~ j.i i~, :· ~:!f \jl)) 
- -

"Jika shalat (fardhu) telah didirikan rnaka tidak ada shalat lagi selain shalat fardhu." 
(HR. Muslim). 

2. Di dalam shalatjahriyah (yaitu shalat yang di dalamnya bacaan imam dikeras
kan), wajib bagi makmum untuk mendengarkan bacaan imam. hanya dia diwa
jibkan membaca surat al-Fatihah saja. mengingat tidak sah shalatnya tanpa 
membaca surat al-Fatihah. 

3. Tidak diperbolehkan untuk selamanya bagi seorang makmum untuk shalat di 
belakang shaf sendirian, ketika dia tidak mendapatkan tempat di dalam shaf. 
Namun, dia harus mencari seseorang untuk shalat bersamanya, atau harus me
nunggu hingga datang orang lain. Hal itu. berdasarkan sabda Rasulullah ~: 

«:....:..,,; .i;_ ,)::~ i~ ~)) 
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"Tidak sah shalat bagi seorang makmum yang sendirian di belakang shaf." (HR. lbnu 
Majah dan Ahmad). 

4. Dianjurkan agar melakukan shalat di dalam shaf yang pertama, mengingat 
sebaik-baik shafbagijamaah lelaki adalah shafyang pertama. Juga, agar orang 
yang shalat tersebut berada di posisi samping kanan imam. Rasulullah .~ 
bersabda: 

«t+i~f lA~J .lA~f ~Llt ~~ ~J .lA~f lA~J .t+i~f J~)I ~~ ~)) 

"Sebaik-baik shaf bagi jamaah laki-laki adalah yang pertama dan sejelek-jeleknya 
adalah yang terakhir. sedangkan sebaik-baik shaf bagi jamaah wanita adalah yang ter
akhir dan sejel~k-jeleknya adalah yang terdepan." (HR. Muslim). 

Dan sabda Rasulu!Jah ~: 
,. ,. , - ' ,, , , 

((~µI~~~~ ::;.f)t ;)&. ~~ ~~J .Jit tp) 

"Sesungguhnya Allah beserta para malaikat-Nya memberi shalawat kepada orang
orang (makmum) yang shalat pada bagian kanan shaf." (HR. Abu Daud). 

5. Rasulullah ~ bersabda: 
, ,, , , , , , ' 

«~~, rw ~ ~~' + t~ -~~ ,:,;..» 
"Luruskanlah shaf-shaf (barisan) kalian, karena meluruskan shaf termasuk bagian dari 
kesempurnaan shalat." (Muttafaq'alaih). Oleh karena itu, maka diwajibkan untuk me
luruskan shaf dan merapatkannya. 

6. Disunahkan bagi orang yang shalat -jika dia sendirian- untuk melakukan 
shalat kepada sutrah (tabir penutup di depannya), dan sutrah bagi orang yang 
shalat bersama imam adalah sutrah imamnya. 

7. Sebaiknya orang yang masuk (mesjid) setelah dilaksanakannya shalat berja
maah, agar melakukan berjamaah dengan siapa saja yang memungkinkan. Di
perbolehkan bagi orang yang shalat fardhu bermakmum kepada orang yang 
shalat sunah. begitu pula bagi orang yang shalat sunah bermakmum kepada 
orang yang shalat fardhu. Hal itu. sebagaimana diriwayatkan oleh Jabir ra. 
bahwasanya Muadz bin Jabal ra. pemah melakukan shalat Isya bersama 
Rasulullah. lalu dia kembali kepada kaumnya dan shalat mengimami mereka 
pada shalat (lsya) tersebut. (Muttafaq'alaih). 

Shalat Qashar. 
Shalat ini khusus bagi musafir (orang yang sedang bepergian) saja. Yaitu. 

menunaikan shalat rubaiyah (shalat empat rakaat) menjadi dua rakaat saja. dengan 
membaca pada tiap-tiap rakaat surat al-Fatihah dan surat lain setelahnya, atau ayat 
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al-Qur'an yang mudah. Sedangkan pada shalat Maghrib clan Subuh, maka keduanya 
tidak hsa di-qashar (dipendekkanjumlah rakaatnya). 

Yang paling utama bagi musafir adalah meng-qashar shalatnya. Hal itu, 
mengingat Rasulullah 8 tidak pernah melakukan safar (bepergian) melainkan beliau 
IP ,g-qashar shalatnya. Adapun jarak yang dianggap sebagai safar, adalah jarak yang 
r.1elebihi 80 kilometer. Maka, barangsiapa yang bepergian bukan untuk berbuat maksiat 
1<.epada Allah SWT, disunahkan baginya untuk meng-qashar shalatnya. 

Kemudian, waktu qashar dimulai dari ketika dia meninggalkan daerah tempat 
tinggalnya clan berlanjut sampai dia kembali pulang ke daerahnya, sekalipun sangat 
panjang masanya. Kecuali, bila dia berniat menetap di daerah yang ditujunya selama 
empat hari atali lebih, maka dia harus menyempurnakan shalat dan tidak meng
qashar-nya di daerah tersebut. 

Jika seorang muslim melakukan safar, maka dia bisa meninggalkan semua 
shalat sunat (nawajil) selain shalat sunat fajar clan witir, karena sebaiknya dia tidak 
meninggalkan kedua shalat sunat tersebut. 

Shalat Jamak. 
Yaitu, bila seorang musafir melakukan shalat Dhuhur, dan setelah itu, lang

sung melakukan shalat Ashar. Hal itu bisa dilakukan pada waktu shalat Dhuhur clan 
shalat yang seperti ini dinamakan dengan Jamak Taqdim. Atau, dia melaksanakan 
kedua shalat tersebut ketika masuk waktu shalat Ashar, dan yang demikian ini dina
makan dengan Jamak Ta'khir. 

Diperbolehkan pula bagi seorang musafir untuk menjamak shalat Maghrib 
dengan shalat Isya secara Jamak Taqdim bila dilakukan pada waktu Maghrib, atau 
secara Jamak Ta'khir bila dilakukan pada waktu Isya. Semua itu mengacu kepada 
amalan Rasulullah saw ketika melakukan safar menuju Tabuk. (Muttafaq'alaih). Bagi 
seorang musajir, di samping menjamak shalat, boleh juga meng-qashar shalat ru
ba'iyah dengan mengerjakannya menjadi dua rakaat saja. 

Begitu pula, diperbolehkan bagi penduduk suatu daerah untuk menjamak 
shalat di dalam mesjid tanpa meng-qashar-nya pada saat turun hujan lebat, cuaca 
dingin, atau bertiup angin kencang, jika jamaah shalat merasa berat untuk kembali 
lagi ke masjid. Rasulullah ~ pemah menjamak antara shalat Maghrib dan shalat Isya 
pada malam turun hujan. (HR Bukhari). Sebagaimana diperbolehkan bagi orang sakit 
untuk menjamak shalatnya jika dia merasa berat untuk melaksanakan setiap shalat 
pada waktunya. 

Shalatnya Orang Sakit. 
Jika orang yang sakit tidak mampu berdiri. meskipun dengan bersandar pada 

sesuatu, maka dia shalat sambil duduk. Jika ternyata duduk pun dia tidak mampu. 
maka sebaiknya shalat dengan berbaring. Jika itu pun dia tidak mampu maka dia 
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bisa shalat dengan terlentang sambil mengulurkan kedua kakinya ke arah kiblat, dan 
menjadikan sujudnya lebih r~ndah daripada ruku'nya. Narnun, jika ruku' dan sujud
pun dia tidak marnpu. maka cukup berisyarat dengan kepalanya saja. Dan. dia tidak 
diperbolehkan meninggalkan shalat dalam kondisi apa pun. 

Rasulullah tit, bersabda: 

((l ;i:- :~ t:2~ ; ._, 0li ,£, 1:. 't' -~ CL.;' ; ~10ti l~Ui e-;• ; ~10ti Wli ·,--)) -.. r ~ , · ,._,- c.r-- r ~ ' ., r ~ · ... ~ 

"Shalatlah dengan berdiri. jika karnu tidak sanggup maka dengan duduk. jika karnu 
tidak sanggup juga maka shalatlah sarnbil berbaring. jika itu pun karnu tidak sanggup 
maka boleh dengan terlentang."( HR. Bukhari). 

Shalat Jum·at. 
Shalat Jum'at adalah wajib. sedang hari Jum'at merupakan hari yang agung. 

dia adalah hari yang paling utama diantara hari-hari dalam seminggu. 
Allah~ berfirman: 

~ 0~ ~ ~ ~j ~I ,:,~jJ ~I)~ J1 l~U ~:.~, \Y- ~ ~~ ~~;, 1j11_?1~ ::r.;DI ~, ~) 

(~~ 

"Hai orang-orang yang heriman. apahila diseru untuk menunaikan shalat pada 
hari Jum'at. maka hersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan linggalkanlah 
jual heli Yang demikian itu fehih haik hagiml/ jika kamu mengetahui." (QS. al
Jumu'ah: 9). 

Kekhususan hari Jum•at. 
Dianjurkan mandi (jinabat) pada hari ini. memakai pakaian yang bersih. dan 

menjauhi bau-bauan yang tidak disukai. Dan. diantara kekhususan hari ini lainnya. 
adalah dianjurkan lebih awal berangkat ke mesjid untuk shalat Jum'at. melakukan 
shalat sunat. membaca al-Qur'an. dan berzikir hingga imam datang. 

Kemudian, diwajibkan untuk mendengarkan khutbah dan tidak menyibukkan 
diri dengan sesuatu pun. Barangsiapa yang tidak mendengarkan khutbah. berarti dia 
berbuat sia-sia. dan barangsiapa yang berbuat sia-sia. berarti tidak melaksanakan shalat 
Jum'at. Juga, diharamkan berbicara di tengah-tengah khutbah. 

Dan. sebaiknya shaf-shaf (barisan) disempurnakan. jangan sampai terdapat 
shaf yang masih kosong. Kemudian. dihararnkan bagi orang yang datang terlarnbat 
untuk melangkahi shaf dan mengganggu orang-orang yang sedang shalat. kecuali j ika 
di dalarn shaf tersebut masih terdapat tempat yang kosong. maka boleh saja baginya 
untuk mengisi atau menyempurnakannya. 

Selanjutnya, diantara kekhususan lainnya. adalah dianjurkan untuk membaca 
surat al-Kahfi pada hari ini. Berdasarkan sabda Rasulullah ~: 
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(( .... ~t.:JI ~~ J~ ~:ii:·:.,;~ ~j, ~ ~ I pi rY-~I i:}j:. fj ~)) 

"Barangsiapa yang membaca swat al-Kahfi pada hari Jwn'at, niscaya terpencar bagi
nya cahaya dari bawah telapak kakinya sampai ke langit ... " (HR. Hakim dan Baihaqi). 

Dan, jika imam telah tiba maka tidak boleh melaksanakan shalat (sunat) se
lain shalat tahiyatul mesjid, begitu pula setelah adzan yang kedua (iqamah, pent.) 

Barangsiapa yang masuk (mesjid) di saat imam sedang berkhutbah maka se
baiknya dia tidak langsung duduk hingga dia menunaikan shalat tahiyatul masjid dua 
rakaat dengan bacaan ringan (tidak panjang). 

Hal itu berdasarkan sabda Rasulullah ~: 

((I'_.•~·-~- .·::~-:fa'ii 1't:.~i- -~ ~- '..<~f~b-\jl)) 
~.; · .J~.; • i : r._.r Jr · _ 

"Jika seorang dari kalian datang sementara imam telah keluar (berkhutbah), maka 
hendaknya dia shalat dua rakaat (tahiyatul mesjid) dan memperingan kedua r~aat 
tersebut." (HR. Muslim). 

Kemudian, dia tidak perlu memberi salam kepada seseorang. Akan tetapi, 
langsung duduk dengan tenang guna mendengarkan khutbah, dan dia harus mende
ngarkan khutbah tersebut meskipun disampaikan dengan bahasa yang tidak dia pahami. 

Barangsiapa yang mendapati satu rakaat dari shalat Jum'at bersama imam, 
maka hendaklah dia sempurnakan shalatnya sebagai shalat Jum'at. Hal ini, mengacu 
kepada hadis Abu Hurairah ra.: 

"Barangsiapa yang mendapatkan satu rakaat dari shalat Jum'at, berarti dia telah men
dapatkan shalat Jurn'at." (HR. Baihaqi). 

-Namun, barangsiapa yang·mendapati kurang dari satu rakaat dengan hanya 
mendapatkan ruku' yang kedua bersama imam. maka dia telah tertinggal shalat 
Jum'at. Karena itu, hendaklah dia masuk shalat dengan niat shalat Dhuhur. Maka. 
ketika imam telah mengucapkan salam, dia harus menyempurnakan shalatnya sebagai 
shalat Dhuhur. 

Shalat Wltlr. 
Shalat witir merupakan sunah yang wajib. tidak seyogyanya bagi seorang mus

lim untuk meninggalkannya dalam kondisi apa pun. Caranya. adalah melakukan shalat 
satu rakaat di akhir shalat malam, dan waktunya setelah shalat Isya hingga terbitnya 
fajar. Terrnasuk sunah bila sebelum shalat witir ini. terlebih dulu melaksa-nakan 
shalat dua rakaat, atau empat rakaat, atau lebih hingga sampai sepuluh rakaat; setelah· 
itu, baru melakukan shalat witir. 
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Shalat Su~at FaJar. 
Shalat ini hukumnya sllllah muakkadah. mengingat Rasulullah Mo tidak pcmah 

meninggalkannya baik ketika dalam sajar (perjalanan) atau pw1 tidak . .Jwnlahnya dua 
rakaat ringan (tidak panjang), dan waktwlya mulai dari tcrhitnya fajar hingga shalat 
Subuh. Barangsiapa yang belum sempat mengerjakannya sehelwn Shalat Suhuh. maka 
boleh melaksanakannya setelah Subuh. atau kapan saja dia mengingatnya. Kecuali. 
jika telah masuk waktu shalat Dhuhur. maka ketika itulah waktunya telah habis. 

Shalat led (Fltrl dan Adha). 
Waktu shalat ied dimulai ketika matahari telah meninggi sekitar satu tombak 

sampai zawal (masuk waktu Dhuhur). 

0isllllahkan untuk sedikit mendahulukan shalat iedul adha. dan mengakhirkan 
shalat iedul fitri. Disunahkan pula memakan beberapa butir kurma sebelum keluar 
ke tempat shalat iedul fitri, dan agar tidak memakan terlebih dulu sebelum melaksa
nakan shalat iedul adha. 

Hal itu, berdasarkan hadis Buraidah r~.: 

((' i-:,.!' _, :....~,,---::.i.:~- :1..·:~• _, i..:i1'"' ''· -~_-:.i:~- ~j,, i- __ , 111;'.,ts")) 
i.r-- ,.,.- -r- i Y- r-: .J ~ i.r-~ i Y- er- r-.J , - I.S"- ,.,,-, 

"Nabi $ tidak keluar pada hari raya iedul fitri sebelum makan. dan tidak makan pada 
hari nahar (10 dzulhijjah) sebelum melaksanakan shalat." (HR. Ahmad dan yang lain
nya). 

Begitu pula. disunahkan memakai pakaian yang terbaik. Adapun bilangan 
shalat ied adalah dua rakaat, dan dilaksanakan sebelum khutbah. Di dalam kedua 
shalat ied ini, imam mengeraskan bacaannya. Untuk shalat ini. tidak disyariatkan 
mengumandangkan adz.an dan iqamah. Dimulai dengan takbiratul ihram. lalu diterus
kan dengan bacaan istifiah, setelahnya melakukan takbir sebanyak enam kali sarnhil 
mengangkat kedua tangan pada masing-masing takhir. Setelah itu. membaca ta'awudz. 
basmalah, surat al-Fatihah, dan diikuti setelahnya dengan hacaan surat lainnya. 

Di dalam rakaat kedua. melakukan takhir sehanyak lima kali. selain takhir 
intiqal (perpindahan) dari posisi sujud ke posisi herd1ri 

Tidak ada shalat sunah sebelurn shalat 1ed dan setelahnya. Barangs1apa yang 
tertinggal satu rakaat shalat bersarna imam. maka dia berdiri untuk menyempumakan 
rakaat yang tertinggal setelah imam mengucapkan salarn. Dan._ barangsiapa yang 
datang ketika imam sedang herkhutbah. maka hendaknya dia langsung duduk men
dengarkan khutbah. Setelah imam selesai menyampaikan khutbahnya. barulah dia 
mengerjakan shalat ied. dan boleh dia menge1:jakan shalat sendirian atau sccara 
berjamaah. 
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Shalat Jenazah. 
Rasulullah ~ bersabda: 

, ,,,,, ,,, ,._ - ,,,, ,, . ,,, . 
I" '!'ii ' 11 \"•'h '•''• '1-:.',.'•'" l\''• 1 h t'.'t:•1~-:•' '1~'1' ''')) 
._.., : LJ"=; -~u, ~ ~ ! i:,,t..Li ir> ~ ~.J ... ~ ~ ! '"I':- ir-- i.s> •j~I ~ ~ 

«..:,:~:7:1i ~I~ :Jli ~i)ll,,\~j 
- - -

"Barangsia yang mendatangi jenazah hingga menshalatinya, maka baginya satu qirat, 
dan barangsiapa yang mendatanginya hingga ikut serta menguburkannya, maka bagi
nya dua qirat." Lalu ditanyakan. "Apakah dua qirat tersebut?" Beliau menjawab. 
"seperti dua gunung yang sangat besar." (Muttafaq'alaih). 

Disyaratkan pada shalat jenazah ini. untuk niat (dalam hati). menghadap 
kiblat. menut1Jp aurat. dan suci (dari hadas kecil dan besar). 

Caranya. adalah imam berdiri tepat pada sisi dada mayit jika yang mati laki
laki, dan pada badan bagian tengahnya jika yang mati perempuan. lalu para makrnurn 
berdiri di belakangnya. Setelah itu. imam mengucapkan takbiratul ihram. lalu mem
baca ta'awudz. basmalah. dan surat al-Fatihah. Kemudian bertakbir. lalu mengucap
kan shalawat kepada Nabi saw seperti bacaan shalawat pada tasyahud dalam shalat. 
Kemudian bertakbir lagi. dan berdoa untuk mayit. Setelah itu, bertakbir lagi, kemu
dian berhenti sejenak. lalu mengucapkan salam sekali ke arah samping kanan. 

Adapun bayi dalam kandungan. jika mengalami keguguran dan telah sampai 
pada usia empat bulan atau lebih. maka dishalati dengan shalat jenazah. Namun, jika 
belum sampai empat bulan. maka cukup dikuburkan saja, tanpa dishalati lagi. 
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ili,al~i 
HUKUM-HUKUM ZAKAT 

Hukum zakllt. 
Zakat adalah rukun Islam yang ketiga dan diwajibkan bagi setiap muslim yang 

memiliki barta yang mencapai nisab dan telab sampai masa satu tahtin. 
Allah ~ berfirman: 

( ... ilS°'jl 1:,n;:, i~I l~f:,) 

"Dan dirikanlah shalat dan tunaikan zakat ... " (QS. al-Baqarah: I I 0). 
Zakat memiliki bikmah dan faedah yang banyak, di antaranya adalah: 
I. Membersihkan jiwa dan menjauhkannya dari sifat kikir. 
2. Membiasakan diri untuk bersifat dennawan. 
3. Menguatkan tali kasib sayang antara yang kaya dan miskin, karena jiwa atau 

bati tercipta untuk mencintai orang yang berbuat baik kepadanya. 
4. Memenuhi kebutuhan orang fakir dan mencukupi bajatnya. 
5. Membersihkan manusia dari dosa-dosa dan kesalahannya dan mengangkat derajatnya 

Harta yang wajlb dlzakati. 
Harta yang wajib dizakati adalah emas dan perak, harta perdagangan, binatang 

ternak, dan basil bumi yang meliputi: biji-bijian atau tanaman, buah-buahan dan basil 
tambang. 

Zakat emas dan perak. 
Zakat wajib (bukumnya) pada semua jenis emas dan perak, apa pun bentuk

nya bila telah sampai nisabnya ( dan berlalu satu tahun, penj). Nisab emas adalah 20 
mitsqal (70 gram). sedangkan nisab perak adalah 200 dirbam (460 gram). Dengan 
demikian, barangsiapa yang telah memiliki emas dan telah me11capai nisabnya, maka 
ia barus mengeluarkan zakatnya sebesar 2.5% dari nilai yang ada, atau I ¾ garam. 
Dan, barangsiapa yang mimiliki perak dan telah mencapai nisabnya. maka ia barus 
mengeluarkan zakatnya sebesar 11.5 gram. 

, Apabila seseorang ingin mengeluarkan zakatnya dengan uang, maka ia barus 
mengetahui nilai harga I gr emas pada saat harta yang dimiliki telah berlalu satu 
tahu,.n, lalu dikeluarkan zakatnya sebesar 2.5% dari seluruh harta yang ia miliki 
dengan mata uang negerinya. Contohnya, jika seseorang memiliki I 00 gr emas, maka 
ia wajib mengeluarkan zakat, karena harta yang dimiliki tersebut telah mencapai 
nisab. Zakatnya adalah 2,5 gr. Dan, jika ia ingin mengeluarkan zakatnya dengan uang 
kertas, maka ia harus mengetahui harga emas jika hartanya telah berlalu satu tahun. 
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clan segera dikeluarkan z:akatnya· sebesar 2.5%. Demikian pula. zakat wajib pada uang 
jika telah mencapai nisab clan berlalu satu tahun. Maka, barangsiapa yang memiliki 
uang senilai 70 gr emas, maka ia wajib mengeluarkan zakatnya sebesaar 2.5%. 

Karena itu, setiap muslim yang memiliki harta dan telah berlalu satu tahun. 
wajib bertanya kepada pedagang emas tentang nilai 70 gr emas. Jika harta yang ia 
.miliki sama nilainya dengan 70 gr emas. maka ia wajib mengeluarkan zakatnya. 
Sedangkan jika harta yang ia miliki kurang dari nilai tersebut. maka ia tidak wajib 
mengeluarkan zakatnya. Contohnya, apabila seseorang memiliki uang senilai 800 
dolar dan telah berlalu satu tahun, maka ia harus mengetahui nilai satu gram emas. 
jika sistem yang berlaku di negerinya menetapkan emas sebagai alat penjamin uang 
yang beredar di masyarakat. Atau. ia harus mengetahui nilai satu gram perak. jika 
perak yang dijadikan alat penjamin mata uang yang ada. Jika nilai 70 gr emas 
senilai 840. dolar, maka ia tidak wajib menzakatinya. Karena, uang yang dimiliki 
belum mencapai nisab. yaitu senilai 70 gr. Hal yang sarna berlaku pula pada perak. 

Zakat harta perdagangan. 
Islam telah mewajibkan zakat tahunan bagi setiap muslim yang memiliki 

kekayaan yang diinvestasikan untuk perdagangan. sebagai rasa syukur atas karunia 
Allah -'Ji;, dan sebagai pemenuhan hak-hak orang yang membutuhkan. Zakat perda
gangan meliputi apa saja yang diperuntukkan untuk diperjualbelikan dengan maksud 
mendapatkan keuntungan. yaitu berupa barang yang tak bergerak. hewan. makanan. 
minuman, kendaraan dan lain-lain. Syarat zakatnya adalah mencapai nisab. yaitu 
dengan memperkirakan seluruh harta perdagangan dengan nilai uang emas atau perak. 
dan mengeluarkan zakatnya stlbesar 2.5'½, dari seluruh harta yang ada . .lika harta 
perdagangan yang ada sarna nilainya dengan I 00.000 dolar. maka harus dikeluarkan 
zakatnya sebesar 2.500 dolar. Karena itu. sctiap pedagang harus mcnghitung scluruh 
dagangannya pada akhir tahun untuk dikcluarkan zakatnya. Apabila scorang pcdagang 
telah membeli barang sepuluh hari sebelum tiba masa satu tahun dari harta yang ada. 
maka ia wajib menzakatinya dengan barang-barang yang lain. Satu tahun dihitung scjak 
seseorang mcmulai dagangannya. dan zakatnya dikeluarkan sctiap tahun dcngan uang. 

Sedang binatang yang diternak tapi untuk diperdagangkan wajib pula dizakati. 
baik jumlahnya tclah mcncapai nisab maupun belum. sclama nilainya hcrda'iarkan 
standar uang melampaui nisab. Maka. dikeluarkanlah zakatnya dcngan mcnggunakan 
uang. 

Zakat saham. 
Pada masa sekarang, manusia mempergunakan saham pada harta yang tidak 

berg~rak dan harta yang lainnya. Sebagian orang ada yang menginvestasikan hartanya 
dalam bentuk saham yang mengalami naik dan turun sepanjang tahunnya. Saham w~jib 
dizakati, sebab ia terrnasuk harta perdagangan. Karena itu. setiap muslim harus melihat 
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nilai saham yang ia miliki dan mengeluarkan z.akatnya setiap tahun, atau mengelu
arkan z.akat untuk seluruh tahunnya (yang telah berlalu),jika ia menjualnya. 

Zakat hasil bumi. 
Zak.at wajib (hukumnya) pada tumbuh-tumbuhan, tanaman yang ditimbang dan 

disimpan, seperti korma, anggur kering atau kismis, gandum, padi dan lainnya. Buah
buahan dan sayuran trdak wajib diz.akati. Hasil bumi yang wajib diz.akati adalah yang 
telah mencapai nisab, yaitu: 675 kg. Adapun nisab gandum adalah 552 kg, dan zakat 
ini tidak disyaratkan harus berlalu satu tahun. Zakatnya dikeluarkan sebanyak 10% 
jika diairi dengan air hujan atau air kali, yaitu tanpa biaya yang harus dikeluarkan 
oleh petani. Dan, jika diairi dengan biaya, maka z.akatnya adalah 5%. Contohnya, apa
bila seseorang menanam gandum dengan hasil 800 kg, maka ia wajib mengeluarkan 
z.akatnya, karena telah mencapai nisab, yaitu 675 kg, dan dikeluarkan z.akatnya sebesar 
10%, yaitu: 80 kgjika diairi tanpa biaya dan 5% yaitu: 40 kg,jika diairi dengan biaya. 

Zakat binatang temak. 
Yang dimaksud di sini adalah onta, sapi, biri-biri, dan kambing biasa. Sedang 

syarat-syarat dikeluarkannya zakat adalah: 
1. Sampai nisab. Sekurang-kurangnya nisab onta adalah lima ekor, biri-biri, dan kam

bing biasa 40 ekor, dan sapi 30 ekor. Jika kurang dari jumlah tersebut, maka tidak 
wajib dizakati. 

2. Telah berlalu satu tahun di tangan pemiliknya. 
3. Tergolong "Sa 'imah ", artinya binatang-binatang terse but sepanjang tahun digem

balakan di tengah padang dan mencari sendiri makanannya. Oleh karena itu, tidak 
wajib z.akat pada binatang yang disediakan makanan untuknya baik dengan membeli 
maupun dengan mencarikan makanan untuknya. 

4. Binatang tersebut tidak digunakan oleh pemiliknya untuk membajak sawah, seba
gai sarana transportasi, dan lain-lainnya. 

Zakat onta. 
Diwajibkan mengeluarkan zakat onta jika telah mencapai nisabnya, yaitu: 

5 ekor. Apabila seorang muslim memiliki 5-9 ekor onta dan sudah berlalu satu 
tahun, maka ia wajib mengeluarkan 1 ekor kambing. Jika ia memiliki 10-14 ekor 
onta, maka ia wajib mengeluarkan 2 ekor kambing. Jika ia memiliki 15-19 ekor 
onta, maka ia wajib mengeluarkan 3 ekor kambing. Jika ia memiliki 20-24 ekor 
onta, maka ia wajib mengeluarkan 4 ekor kambing. Jika ia memiliki 25-35 ekor 
onta, maka ia wajib mengeluarkan seekor bintu makhad, yaitu onta betina yang telah 
cukup umurnya satu tahun. Jika bintu makhad tidak ada, maka ia wajib menge
luarkan seekor ibnu labim. yaitu onta jantan yang telah cukup umumya dua tahun. 
Jika ia memiliki 36-45 ekor onta. maka ia wajib mengeluarkan seekor bintu labun 
yaitu seekor onta betina yang telah cukup umumya dua tahun. Jika ia memiliki 
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46-60 ekor onta, maka ia wajib mengeluarkan b.iqah, yaitu onta betina yang telah 
cukup umurnya tiga tahun. Jika ia memeiliki 61-75 ekor onta, maka ia wajib menge
luarkan seekor jaza 'ah, yaitu onta betina yang telah mencapai umurnya empat tahun. 
Jika ia memiliki 76-90 ekor onta, maka ia wajib mengeluarkan binta labun yaitu 
dua ekor onta betina yang mencapai umur dua tahun. Jika ia memiliki 91-120 ekor 
onta, maka ia wajib mengeluarkan dua ekor f1.iqah. yaitu onta betina yang telah 
menc~pai umurnya tiga tahun. Dan, apabila bilangan onta yang ia miliki lebih dari 
jumlah tersebut, maka setiap 40 ekor onta wajib dikeluarkan z.akatnya dengan seekor 
bintu labun, dan setiap 50 ekor onta, wajib dikeluarkan zakatnya dengan seekor b_iqah. 

Tabel di bawah ini dapat memperjelas cara mengeluarkan zakat onta: 

Jumlah onta Zakat Jumlah onta Zakat 
5 -9 ekor 1 ekor kambing 36 - 45 ekor 1 ekor bintu labun 
10- 14 ekor 2 ekor kambing 46-60 ekor 1 ekor hiqqah 
15 - 19 ekor 3 ekor kambing 61 - 75 ekor 1 ekor jaz 'ah 
20 - 24 ekor 4 ekor kambing 76-90 ekor 2 ekor bintu labun 
25 - 35 ekor 1 ekor bintu makhiid 91 - 120 ekor 2 ekor hiqqah 

Zakat sapi. 
Apabila seseorang memiliki 30-39 ekor sapi, maka ia harus mengeluarkan 

zakatnya dengan seekor tabf', yaitu sapi yang telah mencapai umur satu tahun. Jika ia 
memiliki 40-59 ekor sapi, maka ia wajib mengeluarkan seekor musinnah, yaitu 
sapi betina yang telah sampai umurnya dua tahun. Jika ia memiliki 60-69 ekor sapi, 
maka ia wajib mengeluarkan dua ekor tabi ', yaitu anak sapi yang masing-masing 
telah cukup umurnya satu tahun. Dan, apabila ia memiliki 70-9 ekor sapi, maka ia 
wajib mengeluarkan seekor musinnah dan seekor tabf' Kemudian setiap 30 ekor 
sapi harus dikeluarkan seekor tabf' dan setiap 40 ekor sapi harus dikeluarkan seekor 
musinnah, demikian seterusnya. 

Jumlah sapi Zakat 
30-39 ekor 1 ekor tabi' 
40-59 ekor 1 ekor musinnah 
60-69 ekor 2 ekor tabi' 
70-79 ekor 1 ekor musinnah dan tabi' 

Zakat kambing. 
Apabila seseorang memiliki 40-120 ekor kamb~ng, maka ia wajib menge

luarkan seekor kambing. Apabila memiliki 121-200 ekor. maka ia wajib menge
luarkan dua ekor kambing. Jika ia memiliki 201-300 ekor. maka ia wajib menge
luarkan tiga ekor kambing. Jika ia memiliki 301-400 ekor. maka ia wajib menge-
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luarkan empat ekor kambing. Dan, jika ia memiliki 401-500 ekor, maka ia wajib 
mengeluarkan lima ekor kambing. Kemudian setiap 100 ekor kambing wajib dike
luarkan satu ekor kambing. 

Jumlah kambine: Zakat 
40-120 ekor 1 ekor kambing 
121 - 200 ekor 2 ekor kambing 
201 - 300 ekor 3 ekor kambing 
301 - 400 ekor 4 ekor kambing 
401 - 500 ekor 5 ekor kambing 

Yang berhak menerlma zakat. 
Allah ~ berfirman: 

41 1' ' ..• •' ' .• W( uU)1 I. •' • •~_ii w-.~i( t• ,'I~ '. 'L~( • •q: .. :.k .,-;~it ~ut..J, w1) , '="' ,.,,!.J ~-! .J ,. ir,.J ~..,-, ._,- .J - i.r.:-: .J ~ .J, .r-:. -
(: '<::..: ·1~ Ji( 41 ' .• ~ : ,·' 11 • '( ;:::-- r=::-- .J , ~ u' (J:,' if. .J - - , 

"Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang 
miskin. pengurus-pengurus zakat. para Mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk 
(memerdekakan) budak. orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan orang
orang yang sedang dalam perjalanan. sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan 
Allah: Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. " (QS. at-Taubah: 60) 

Allah ~ telah menjelaskan delapan golongan yang bediak menerima zakat. 
Zakat dalam Islam diperuntukkan bagi masyarakat dan orang yang membutuhkan, 
bukan hanya bagi pemuka agama, sebagaimana yang terdapat di dalam agama lain. 
I. Fakir: Orang yang hanya mampu memenuhi kurang dari separoh kebutuhannya. 
2. Miskin: Orang yang mampu memenuhi lebih dari separoh kebutuhannya, namun 

ia belum mampu memenuhi kebutuhannya secara menyeluruh. maka ia diberi 
zakat untuk beberapa bulan kebutuhannya atau untuk satu tahun. 

3. Amil zakat: Orang-orang yang ditugaskan oleh penguasa (pemerintah) untuk 
mengumpulkan zakat dari para muzakki. Mereka diberi upah yang layak sesuai 
dengan pekerjaan mereka. walaupun mereka termasuk orang-orang kaya. 

4. Para muallaf yang dibujuk hatinya: yaitu para pemimpin yang dipatuhi di tengah 
masyarakatnya, mereka diberi zakat dengan harapan mereka mau masuk Islam, 
atau agar mereka tidak menyakiti umat Islam. Termasuk juga dalam kategori 
muallaf, adalah orang-orang yang barn memeluk Islam. mereka diberi zakat agar 
hati mereka lunak menerima Islam dan agar keimanan di hati mereka tetap teguh. 

5. Zakat juga diberikan untuk memerdekakan budak dan membebaskan tawanan 
perang yang tertawan oleh pihak musuh. 
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6. Orang-orang yang berhutang: Mereka adalah orang-orang yang terbebani hutang, 
mereka diberi zakat untuk melunasi hutang mereka dengan syarat harus ber
agama Islam, tidak mampu melunasi hutang, tidak berhutang. untuk membiayai 
kemaksiatan, dan hutang yang mereka tanggung telah jatuh tempo. 

7. Fi sabilillah: Mereka adalah para mujahid yang berperang dengan suka rela tanpa 
mendapatkan gaji dari pemerintah, mereka diberi zakat untuk diri mereka sendiri 
atau untuk membeli senjata. Termasuk dalam kategori jihad, adalah menuntut 
ilmu agama. Karena itu, jika ada seseorang yang ingin memfokuskan waktunya 
untuk menuntut ilmuagama dan ia tidak punya biaya, maka ia diberi zakat sekedar 
untuk mencukupi kebutuhannya dalam menuntut ilmu. 

8. Orang yang sedang dalam perjalanan: Yaitu para musafir yang kehabisan bekal 
untuk melanjutkan perjalanannya. Maka, ia diberi zakat sekedar kebutuhannya, 
sehingga ia sampai ke tujuannya, walaupun sebenamya mereka adalah orang-orang 
kaya di daerah asalnya. 

Zakat tidak boleh diberikan untuk pembangunan masjid, memperbaiki jalan, 
dan yang semisalnya. 

** Catatan: 
1. Zakat tidak wajib dikeluarkan dari hasil laut, seperti mutiara, permata, ikan, dan 

lain-lainnya, kecuali jika memang itu untuk diperdagangkan. 
2. Zakat tidak wajib dikeluarkan dari bangunan atau gedung yang disewakan, pabrik, 

dan lain-lainnya. Namun, uang hasil dari semua itu wajib dikeluarkan zakatnya 
bila telah berlalu satu tahun lamanya. Contohnya, jika seseorang menyewakan 
rumah dan menerima uang hasil sewa rumah tersebut, lalu uang tersebut telah 
berlalu satu tahun dan telah mencapai nisabnya, maka ia wajib mengeluarkan 
zakatnya. 
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t1l1clf ~I 

HUKUM-HUKUM YANG BERKAITAN DENGAN 
PUASA 

Hukum p ...... 
Puasa Ramadhan merupakan salah satu rukun Islam yang lima. sebagaimana 

sabda Rasulullah ~: 

.~lS'_;JI !'Gi, -~~, rliG -~' ~;..J_i~ ~t, ~, ~1 ~1 ~ ~f ~~~ :~~ r;c,~, ~·» 
.. .. .. .. .. - .. 

((~~J (;.,'., .~,-., ,. 

"Islam ditegakkan di atas lima perkara: Bersaksi bahwa tidak ada tuhan yang berhak 
disembah selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, menegakkan shalat. 
mengeluarkan zakat, menunaikan haji. dan puasa di bulan Ramadhan." (HR.Bukhari). 

Puasa artinya menahan diri dari makan. minum, jima'. dan semua yang memba
talkannya. mulai dari terbit fajar sampai matahari terbenam, dengan niat mendekatkan 
diri kepada Allah. Puasa Ramadhan merupakan kewajiban yang telah disepakati oleh 
umat Islam, berdasarkan firman Allah .,r;: 

( ., . . , ) 
~ ":-i, ~<:A, -. o, • •... - .,.-r-:--4-w-~---. 

"Karena itu, barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di 
bu/an itu, maka hendak/ah ia berpuasa. ·· (QS. al-Baqarah: 185). 

Puasa adalah kewajiban bagi setiap muslim yang telah baligh dan berakal. 
Dan usia baligh ditandai dengan mencapai usia 15 tahun penuh. atau tumbuhnya bulu 
di sekitar kemaluan. atau keluar air mani karena mimpi dan lain-lain. Sedangkan bagi 
wanita di samping tanda-tanda di atas juga datangnya haid. Apabila salah satu dari 
tanda-tanda ini telah a<la pada seseorang, mak~ ia telah mencapai usia baligh. 

Keutam-n bulan Ramadhan. 
Allah ~ telah mengkhususkan bulan Ramadhan dengan beberapa keutamaan 

yang tidak terdapat pada ·bulan-bulan lain. Diantaranya adalah: 
1. Para malaik~t memohon ampunan kepaqa Allah untuk orang yang berpuasa. 
2. Setiap hari Allah menghiasi surga-Nya. dan berkata: "Sesaat lagi hamba-hambaku 

yang saleh akan dibebaskan dari be ban dan derita. lalu mereka akan menjadi peng
hunimu. '" 

3. Di bulan ini setan-setan dibelenggu. 
4. Di bulan ini terdapat malam lailatul qadar. malam yang lebih baik dari seribu bulan. 
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5. Orang yang berpuasa akan diampuni dosa-dosanya pada malam terakhir di bulan 
Ramadhan. 

6. Allah~ membebaskan banyak orang dari neraka. dan itu terjadi pada setiap malam 
di bulan Ramadhan. 

7. Umrah di bulan ini (pahalanya) sama dengan haji. 
Diantara keutamaan lain bulan ini. adalah sebagaimana yang disabdakan oleh 

Rasulullah ~: 
,. ., ,,, , 

«~j ~ r:l..i; ~ ~ ~ t;~c, t;i:.;~ z,~:, r~ :;» 
"Barangsiapa berpuasa di bulan Ramadhan karena beriman dan mengharap pahala 
dari Allah, maka ia akan diampuni semua dosanya yang telah lalu." (HR. Bukhari dan 
Muslim). 

Dalam hadis lain, dikatakan: 

~! :Jw:; ~~~,;:,Li , ~ ~~ J~ ~\£.f ~ ~, ~ ~~ r~f 0, p. JS» 
«4,· .· ftf · J~u-·-•_,, _, i;.:r:- ., i.,:. ~ r_,_. 

"Setiap amal kebaikan Bani Adam akan dilipatkan menjadi sepuluh kali lipat, bahkan 
sarnpai 700 kali lipat, Allah~ berfirman: kecuali puasa, sesungguhnya ia adalah untuk
Ku dan Aku-lah yang akan membalasnya.'' (HR. lbnu Majah). 

Menetapkan masuknya bulan Ramadhan. 
Menetapkan bulan Ramadhan bisa dilakukan dengan salah satu dari dua cara 

berikut: 
I. Melihat bulan tsabit di awal bulan Ramadhan. Apabila bulan tsabit dapat terlihat 

pada awal bulan Ramadhan. maka wajib berpuasa. Rasulullah ~ bersabda: 

((lj~U ;~t, 1j~ , ly~ ;:J~I ~c \j~)) 

"Jika kalian melihat bulan tsabit (awal Ramadhan, penj), maka berpuasalah. dan jika 
kalian melihat bulan tsabit pula (awal SyawaL penj). maka berbukalah." (Muttafaq 
'alaih). 

Menetapkan adanya bulan tsabit untuk berpuasa Ramadhan. cukup dilakukan 
oleh satu orang yang adil. Sedangkan menetapkan adanya bulan tsabit untuk 
menentukan hari raya Syawal harus dilakukan oleh dua orang yang adil 

2. Menggenapkan bulan Sya'ban tiga puluh hari. Oleh karena itu, jika hitungan 
bulan Sya'ban telah genap tiga puluh hari, maka hari ketiga puluh satu 
merupakan awal bulan Ramadhan. Hal ini berdasarkan hadis: 

((~~ i~I 1µ{i ~ ~~---» 
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"Apabila bulan tsabit tidak dapat terlihat karena terhalangi oleh awan. maka sempur
nakan hitungan bitlan Sya'ban menjadi tiga puluh hari." (HR. Bukhari dan Muslim). 

Golongan yang dlbolehkan berbuka: 
1. Bagi orang sakit yang masih ada harapan sembuh dan merasa berat berpuasa 

diperbolehkan berbuka setelah sembuh. diwajibkan meng-qaaha puasanya 
sebanyak hari-hari yang ia tinggalkan. Adapun orang yang sakit terus
menerus hingga tidak ada harapan sembuh. maka ia tidak wajih hcrpuasa. 
tapi wajib memberi makan orang miskin setiap harinya schanyak salll 11111(/ 

(kurang lebih ¾ It atau 550 gr). atau membuat makanan dan mcngundang 
mereka datang untuk makan pada sejumlah hari di mana ia tidak hcrpuasa. 

2. S(?orang musafir. Seorang yang melakukan perjalanan. diholchkan hcrhuka 
sejakkeluar dari rumah sampai tiha kemhali. Apahila scorang musafir tinggal 
di tempat yang ia kunjungi selan1a heberapa hari. maka ia masih tergolong 
musafir setelah urusannya terpenuhi selama tidak herniat tinggal di tempat 
tersebut. Ketentuan hukum ini herlaku bagi seorang musafir yang melakukan 
perjalanan sejauh 80 km atau lebih. 

3. Perempuan harnil atau menyusui diperbolehkan berbuka. jika ia mengkha
watirkan keselarnatan anaknya atau dirinya selarna berpuasa. Lalu. setelah 
uzur yang menghalangi diri orang yang berpuasa telah hilang, maka ia wajib 
meng-qadha puasanya selarna hari yang ia tinggalkan. 

4. Orang yang telah lanjut usia dan berat untuk berpuasa, diperbolehkan berbuka 
tanpa wajib meng-qadha puasa yang ia tinggalkan, namun wajib memberi 
makan kepada orang miskin setiap harinya. 

Hal-hal yang membatalkan puasa: 
1. Makan dan minum dengan sengaja. Makan dan minum karena lupa tidak mem

pengaruhi puasa berdasarkan hadis: 

« ... ~:,:.. r:~i~ '..:,?, jf ~ ~~ ~:, ~ :;» 
"Barangsiapa yang lupa ketika berpuasa, lalu ia makan atau minum, maka ia wajib 
menyempurnakan puasanya ... " (HR. Muslim). 

Termasuk ha! yang membatalkan puasa, adalah masuknya air ke dalam rongga 
tubuh melalui hidung, memasukkan inpus melalui urat, dan menyuntikkan darah. Se
mua ini bisa membatalkan puasa, mengingat fungsinya yang dapat memberi kekuatan 
pada tubuh orang yang berpuasa. 
2. Bersetubuh. Jika seseorang yang berpuasa bersetubuh. maka puasanya batal. 

dan dia wajib meng-qadha dan membayar kafarat. yaitu memerdekakan seorang 
budak. Jika tidak ada, maka wajib berpuasa dua bulan berturut-turut dengan 
tidak boleh berbuka dalam satu hari kecuali karena uzur. seperti pada hari raya 
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iedul fitri atau iedul adha dan hari tasyriq ( 11-12-13 Dzulhijjah). Atau, karena 
uzur lain, seperti sakit, dan bepergian tidak untuk sengaja berbuka. Jika ia 
berbuka tanpa ada uzur tersebut, walaupun hanya satu hari, maka wajib memulai 
puasanya kembali dari awal, dan jika tidak mampu berpuasa selama dua bulan 
berturut-turut, maka wajib memberi makan kepada enam puluh orang fakir miskin. 

3. Mengeluarkan mani dengan sengaja, yaitu dengan cara berciuman mesra. onani. 
atau dengan cara lain yang dapat membatalkan puasa, dan w3:jib meng-qudha tanpa 
kafarat. Sedangkan bila sekedar mimpi bersetubuh S3:ja. maka itu tidak membatal
kan puasa. 

4. Mengeluarkan darah dengan cara dicanduk atau untuk didonorkan. Menge
luarkan sedikit darah untuk keperluan pemeriksaan di laboratorium tidak mem
batalkan puasa. Demikian pula. keluamya darah tanpa disengaja karena mimisan, 
Iuka, dan lain-lainnya. 

5. Muntah dengan disengaja. Sedang muntah tanpa disengaja, tidak membatalkan 
puasa. 

Semua hal yang membatalkan puasa di atas hanya dapat membatalkan, jika 
dilakukan oleh orang yang mengetahui bahwa semua itu bisa membatalkan puasa, 
lalu dilakukan dengan sadar dan sengaja. Sedangkan bagi orang yang tidak mengerti 
tentang hukum agama. atau tidak tahu waktu, semisal dia menduga bahwa fajar 
belum terbit, atau matahari belum terbenam dari ufuk, lalu dia makan, dan temyata 
dugaannya salah, maka puasanya tetap sah. Orang yang makan karena lupa juga tidak 
batal puasanya, demikian juga orang yang dipaksa berbuka tidak batal puasanya. 
6. Diantara yang membatalkan puasa lainnya, adalah keluamya darah haid atau 

darah nifas. Oleh karena itu, jika seorang perempuan mengeluarkan darah haid 
pada saat berpuasa, maka puasanya menjadi batal. Bahkan, bagi perempuan yang 
sedang haid atau nifas diharamkan berpuasa. Namun, setelah bulan Ramadhan 
berakhir, dia wajib meng-qadha semua puasa yang ditinggalkannya. 

Hal-hal yang tldak mambatalkan puasa: 
l. Mandi dan renang atau sengaja mendinginkan tubuh dengan air. 
2. Mak.an, minum, dan bersetubuh antara suami istri pada malam hari sarnpai terbit 

fajar. 
3. Memakai siwak. Memakai siwak di siang hari pada waktu apa pun tidak mem

batalkan puasa, bahkan ia termasuk sesuatu yang dianjurkan oleh agama. 
4. Memakai segala jenis obat selama tidak untuk memberi kekuatan pada tubuh 

tidak membatalkan puasa. Oleh karena itu. suntikan yang tidak berfungsi mem
beri kekuatan pada tubuh, tidak membatalkan puasa. Demikian pula, meneteskan 
obat ke mata atau telinga, walaupun ada rasa obat di tenggorokan, dan meng
gunakan alat bantu pemapasan. Mencicipi makanan juga tidak membatalkan 
puasa, selama tidak ada makanan yang masuk ke dalam perut. Berkumur dan 
istinsydq (memasukkan air ke rongga hidung) diperbolehkan pada saat berpuasa. 
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tetapi tidak boleh berlebihan agar air tidak masuk ke dalam perut. Diperboleh
kan menggunakan wewangian atau menciumnya. 

5. Perempuan yang haid dan nifas yang darahnya terhenti pada malam hari, atau 
seorang yang junub, diperbolehkan mandi setelah terbitnya fajar. 

Beberapa perlngatan: 
l. Jika seorang kafir memeluk Islam pada siang hari bulan Ramadhan, maka ia wajib 

menahan dari makan dan minum, serta hal-hal lain yang membatalkan puasa sam
pai matahari terbenam,-dan ia tidak diwajibkan meng-qadha puasa hari itu. 

2. Niat untuk puasa wajib harus dilakukan pada malam hari sebelum terbit fajar. 
sedangkan niat untuk puasa sunah boleh dilakukan setelah terbit fajar selama 
belum mencicipi makanan sedikit pun. 

3. Disunahk?n bagi orang yang berpuasa, berdoa kepada Allah ketika berbuka untuk 
meminta apa-apa yang ia sukai, sesuai hadis: 

«~) ~ i~J.J ~~ ~ f~ ~~)) 

"Sesungguhnya orang yang berpuasa ketika berbuka memiliki doa yang tidak ditolak." 
(HR.lbnu Majah). 

Doa yang dianjurkan ketika berbuka adalah: 
, , • • ,. I,~- & 

((Ji\ ~t:!, ~1.r.\11 4J ~J~I '.. l~\J L..li&ll ~~)) 

"Telah ·mlang rasa dahaga, urat-urat telah basah. dan pahala akan diperoleh dengan 
izin Allah." (HR. Abu Daud). 

4. Orang yang mengetahui datangnya bulan Ramadhan pada pertengahan hari. wajib 
menahan dari makan dan minum. serta hal-hal yang membatalkan puasa sampai 
matahari terbenam, dan ia wajib meng-qadha puasa hari itu. 

5. Orang yang merniliki hutang puasa qadha. dianjurkan segera meng-qadha-nya 
agar terbebas dari kewajibannya, dan diperbolehkan juga menundanya. Meng
qadha boleh dilakukan secara berturut-turut dan berselang hari demi hari. 
Menunda qadha sampai setelah Ramadhan berikutnya. tanpa ada uzur. tidak 
diperbolehkan. 

Sunah-sunah puasa: 
1. Sahur, berdasarkan hadis: 

((is-" ·_:_• 1\ • . ~ li \° " , ~» 
.;! ~_,,..- c..,! i.) ~ .J..r-' 

"Sahurlah kalian, karena sesungguhnya di dalam sahur ada berkah atau kebaikan yang 
banyak." 

2. Menyegerakan berbuka setelah memastikan terbenamnya matahari. Disunahkan 
berbuka dengan memakan buah kurma basah. Jika tidak ada, boleh dengan kurma 
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kering. Jika tidak ada, boleh dengan air. Jika tidak ada juga, maka berbuka dengan 
apa saja yang mudah diperoleh. 

3. Berdoa ketika berpuasa, terutama ketika berbuka. karena hadis: 

((~t:_;jl i.J'='~.J, rjii,;~ i, i.J'='~.J, ~t.:.JI i.J'='~, >=-'~l;_~ : 91_,&,~ ~~)) 

"Ada tiga orang yang doanya akan dikabulkan. yaitu: doa orang yang berpuasa, doa 
orang yang teraniaya, dan doa seorang musafir." (HR. Baihaqi dan lainnya). 

Termasuk yang dianjurkan bagi orang yang berpuasa. adalah melaksanakan 
shalat tarawih, sesuai sabda Rasulullah ~: 

((~j &:" ~~~ ~:;. ~~,., t;C.,:~ ~~~ ~li :;» 
"Barangsiapa melaksanakan shalat tarawih pada bulan Ramadhan karena iman dan 
mengharap pahala dari Allah, maka akan di&mpuni dosa-dosanya yang telah lalu.'' 
(Muttafaq'alaih). 

Seorang muslim dianjurkan menyempurnakan shalat tarawihnya dengan ber
jamaah, sesuai hadis: 

«u:i 'lJ ~ ~ J ' :- !' u~ " 'li •. ')) • - (' -, . , ~ i.r- ,, ~ t'" i i:.,.e 

"Barangsiapa shalat tarawih bersama imam sampai selesai. maka akan dituliskan ba
ginya shalat satu malam penuh." (HR. Ahlussunan). 

Di bulan Ramadhan juga dianjurkan memperbanyak sedekah. Rasulullah ~ 
bersabda: 

((~~~ii:,.:..~~, ~f» 

"Sedekah yang paling baik adalah di bulan Ramadhan." (HR. Tirmizi). 
Dianjurkan pula memperbanyak membaca al-Qur'an karena ia merupakan 

bulan al-Qur'an. Setiap satu huruf yang dibaca dari al-Qur'an akan mendapatkan satu 
pahala. dan satu pahala akan digandakan menjadi sepuluh kali Ii pat. 

Shalat tarawlh. 
Shalat tarawih adalah sunah yang dilakukan pada malam hari dengan ber

jamaah. Waktunya dimulai setelah lsya sampai terbit fajar. Rasulullah :,1ji, mengan
jurkan untuk melaksanakan shalat tarawih ini. Menurut sunahnya, shalat ini dilakukan 
sebanyak sebelas rakaat dengan salam pada tiap dua rakaat dan dibolehkan lebih 
dari itu. Menurut sunah pula, melaksanakan shalat ini dengan khusyu · disertai bacaan 
panjang yang tidak memberatkan para makmum. Para perempuan dibolehkan meng
hadiri shalat tarawih, jika tidak menimbulkan fitnah. dan dengan syarat berpakaian 
yang sopan. tidak bertabaruj, dan tidak bersolek pada saat keluar. 
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Puasa sunah. 
Rasulullah -sr,. menganjurkan beberapa puasa sunah berikut: 

1. Puasa enam hari bulan Syawal, berdasarkan hadis Rasulullah ~: 

«;:u, r~ ~l$ JI~~~ ~fi ~~:, r(.., :;» 
"Barangsiapa berpuasa pada bulan Ramadhan, kemudian dilanjutkan dengan puasa 
enam hari pada bulan Syawal, maka seakan ia telah berpuasa satu tahun." (HR. Muslim). 

2. Puasa hari senin dan kamis. 
3. Puasa tiga hari tiap bulan yang dikenal dengan Ayyamulbidh, yaitu: tanggal 13-

14-15. 
4. Puasa Asyura, yaitu puasa pada hari kesepuluh di bulan Muharram. Disunahkan 

berpuasa satu hari sebelurimya atau satu hari setelahnya. 
5. Puasa Arafah, yaitu puasa pada hari kesembilan pada bulan Dzulhijjah. 

Hari-hari yang diharamkan berpuasa: 
1. Dua hari raya, yaitu hari raya iedul fitri dan iedul adha 
2. Tiga hari tasyriq, yaitu tanggal 11-12-13 dari bulan Dzulhijjah, kecuali bagi 

orang yang melakukan haji qiran dan haji tamattu' bila tidak mendapatkan 
binatang yang akan disembelih. 

3. Pada masa-masa haid dan nifas. 
4. Puasa sunah bagi seorang perempuan tanpa seizin suaminya. 

Rasulullah ~ bersabda: 

((~~J ~ ~~~ ;,~ ~8- 1.i:; ~f:;j, ~~)) 
"Janganlah seorang istri berpuasa selain puasa Ramadhan ketika suami sedang ber
samanya kecuali atas izinnya." (Muttafaq 'alaih) 
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... ,.-1 
HUKUM-HUKUM TENTANG NAJI 

Hukum clan keutama• n hajl. 
Haji _merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap muslim clan 

muslimah sekali dalam seumur hidup. Ia merupakan rukun Islam yang kelima. 
Allah 'JiJ berfirman: 

( ... ~~~ti,:-,Ii;:· ::i1 e- ~l!JI ~ ~:, ... ) 
" ... mengerjakan haji adalah kewajib,an manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) 
orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah ... "(QS. al-An'am: 97). 

Rasulullah • bersabda: 

·!15'.;Jl !'!JiG ·!~, rliG .~, ~_;..:..:, i~ M:, ~, ~l :J1 ~ ~f !~~=~~ r~~, ~j) 
,, ii ii - ,, 

«~~:, r-;.,:, .~,:, 
"Islam dibangun di atas lima dasar: bersaksi tidak ada tuhan yang berhak disembah 
selain Allah clan Muhammad adalah utusan Allah, menegakkan shalat, menunaikan 
zakat, melaksanakan haji, dan puasa di bulan Ramadhan." (HR. Bukhari). 

Haji adalah amal yang paling utama dalam mendekatkan diri kepada Allah. 
Rasulullah-- bersabda: 

«~f ~:ii:, r~ ~:, , J~ ~; rJJ ~:;. ~ :- ::i1 llA ~ ::,;.» 
"Barangsiapa yang menunaikan haji clan tidak berkata buruk dan tidak berbuat dosa, 
maka ia kembali (suci) seperti waktu dilahirkan ibunya." (Musnad ath-Thayalisi). 

Syarat-syarat hajl. 
Haji wajib atas muslim yang telah baligh clan berakal jika mampu. yaitu mampu 

untuk membiayai ongkos kendaraan clan biaya hidup selama pergi clan pulang, berupa 
makanan, rrtinuman, clan pakaian, serta telah terpenuhinya biaya hidup orang-orang 
yang menjadi tanggung jawabnya yang ditinggalkan. Termasuk pula dalam pengertian 
mampu, adalah adanya keamanan dalam perjalanan clan kesehatan fisik. yaitu tidak 
seclang menderita sakit atau kendala lain yang meng-halanginya. Sedangkan bagi pe
rempuan di samping syarat-syarat tersebut disyarat-kan adanya muhrim yang menyer
tainya dalam perjalanan tersebut, baik suami maupun sa.lah ~rang muhrimnya ( orang 
yang haram menikahinya). Lalu. ia bukan perempuan yang sedang menjalani masa iddah. 
karena Allah melarang perempuan yang sedang iddah keluar dari rumahnya Dengan demikian. 
orang yang memiliki salah satu penghalang haji tidak wajib menunaikan haji. 
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Adab-adab hajl: 
1. Mempelajari hukum-hukum tentang haji dan umrah sebelum berangkat, 

melalui bacaan atau bertanya kepada orang yang mengerti. 
2. Berusaha mencari teman yang baik yang menolongnya dalam kebaikan. 

Dan baik pula jika ia didampingi oleh orang yang alim. 
3. Niat haji karena Allah dan mendekatkan diri kepada-Nya. 
4. Menjaga lisan dari pembicaraan yang tidak berguna. 
5. Memperbanyak zikir dan doa 
6. Tidak menyakiti orang lain 
7. Seorang perempuan berupaya menutup auratnya dan memakai hijab serta 

menghindari himpitan dengan laki-laki. 
8. Menghayati bahwa ia sedang beribadah kepada Allah, bukan sedang berek

reasi, karena ada sebagian orang yang berhaji mengira bahwa ia sedang 
rekreasi. 

lhram. 
Ihram artinya memasuki (ritual) ibadah haji (dengan mengenakan pakaian 

ihram, penj). Setiap orang yang akan melaksanakan haji atau umrah wajib mela
kukan ihram. Jika seseorang datang dari luar kota Mekah, ihram dapat dilakukan 
dari salah satu tempat yang telah ditetapkan oleh Rasulullah 1?-, yaitu: 

1. Dzul!J.ulaifah, sebuah desa kecil dekat Madinah yang dikenal dengan Abyar 
Ali. Tempat ini adalah miqat (batas memulai ihrarn)nya penduduk Madinah. 

2. Julfah, sebuah desa dekat Rabigh, tempat kebanyakan orang sekarang memulai 
ibadah ihram. Zuhfah adalah miqat-nya penduduk Syam. 

3. Qarnulmanazil atau as-sailul kabir. sebuah tempat dekat Thaif, ini adalah 
miqat-nya penduduk Najed. 

4. Ya/am/am, dari kota Mekah berjarak sekitar 70 km. ini adalah miqat-nya 
penduduk Yaman. 

5. Dzatu 'irq, yaitu tempat sebagai miqiit-nya penduduk Irak. 
Semua tempat ini ditetapkan oleh Rasululllah ~ sebagai miqat bagi penduduk 

yang tinggal atau yang melewati daerah tersebut, yang ingin menunaikan ibadah 
haji atau umrah. Sedang bagi mereka yang tinggal di kota Mekah. maka mereka 
melaksanakan ihram dari rumah mereka masing-masing. 

Sunah-sunah ihram. 
Hal-ha! yang sunah dilakukan sebelum ihram: 

1. Memotong kuku, mencabut atau mencukur bulu ketiak, mencukur kumis. 
mencukur bulu kemaluan, mandi. dan memakai wangi-wangian khusus pada 
tubuh saja, bukan pada pakaian. 

2. Tidak memakai pakaian berjahit. dan sebaliknya mengenakan sarung dan 
selendang. Sedang bagi perempuan. diperbolehkan memakai pakaian apa saja 
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yang ia sukai dengan syarat menutupi aurat, tidak menampakkan hiasan, 
dan menutup wajah dan kedua telapak tangan ketika ada laki-laki asing, serta 

tidak memakai sarung tang~ dan cadar pada muka. 
3. Pergi ke masjid dan shalat berjamaah jika waktu telah tiba, atau melaksa

nakan shalat sunah wudhu dua rakaat, untuk selanjutnya melakukan ihram. 

lllacalllHftaCllftl ........ak haJI: 
I. Haji tamattu', yaitu berihram untuk ibadah umrah, kemudian ketika waktu 

haji telah tiba, berihram kembali untuk ibadah haji dari tempat tinggalnya di Mekah. 
Ketika berihram sambil mengucapkan: 

((~I)~~,;~~:~;~ ;•(5» 
11Alru penuhi panggilan-Mu, ya Allah, untuk melaksanakan umrah dan haji tamattu'." 

Haji tamattu' lebih utama dari haji lain, terutama bagi orang yang datang ke 
Mekah beberapa hari sebelum waktu haji tiba. Kemudian setelah itu, berihram kembali 
dari tempat tinggalnya di Mekah untuk melakukan ibadah haji dengan mengucapkan: 
11 ~~" (Alrupenuhipanggilanmu untuk haji). Orang yang melakukan haji tamattu' 

ini wajib menyembelih seekor kambing atau sapi. Satu ekor kambing cukup untuk satu 
orang saja, sedang satu ekor onta atau sapi cukup untuk tujuh orang. 

2. Haji qiran, yaitu berihram untuk ibadah haji dan umrah sekaligus. Ketika 

ihram sambil mengucapkan: 11 ._:;;.~ ~ ~ " (Aku penuhi panggilanmu untuk haji 

dan umrah). Cara melakukan haji qiran adalah pertama-pertarna ia melakukan umrah, 
lalu ia tetap dalam keadaan ihram sampai hari kurban. Ini berarti memasukkan 
ibadah umrah bersama ibadah haji. Orang yang melakukan haji jenis ini, biasanya 
tiba di Mekah beberapa hari menjelang musim haji tiba, dan ia tidak sempat ber
ta!lalul dari ibadah umrahnya. Selanjutnya. ia berihram untuk haji bila telah tiba 
waktunya. Seperti halnya haji tamattu', haji qiran pun mewajibkan untuk menyem
belih seekor kambing. 

3. Haji ifrad, yaitu bemiat untuk menunaikan ibadah haji saja, lalu melakukan 

ihram dari miqat sambil mengucapkan: (~ ~ ). Dalam ibadah haji ini. tidak 

diwajibkan menyembelih binatang. 

Apabila seseorang pergi ke Mekah melalui udara, maka ia wajib berihram 
ketika melewati miqat. Atau, jika ia merasa sulit untuk mengetahui lokasi mfqat. 
maka ia boleh melakukan ihram sebelum melewatinya. Sebelum naik pesawat 
atau ketika di pesawat, dia boleh memakai pakaian ihram, memotong kuku. dan 
memakai wangi-wangian, kemudian niat ihram sebelum sampai di miqat, atau ketika 
telah sampai di mfqat. 
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Tata cara lhram. 
Tata cara ihram adalah mengucapkan: 

1. ~1 )1 \+;it,;:;~~ pada haji tamanu . 

2. ~:, ;~ ~ pada haji qiran. 

3. ~ ~ pada haji ifrad. 

Setelah menunaikan ibadah ihram. disunahkan membaca talbiyah secara terus
menerus sampai dimulainya ibadah thawaf. Kalimat talbiyah adalah: 

«::W ~~ ~ ~, ::W ;::~1(, ~1 ~l , ;,i::1 ::W ~~ ~ ;,i::1 , ;,i::1 ~1 ;,i::i>> 
"Ya Allah. aku penuhi panggilan-Mu. tidak ada sekutu bagi-Mu. aku penuhi panggilan
Mu. sesungguhnya segala puji, kenikmatan. dan kerajaan hanyalah milik-Mu. tidak ada 
sekutu bagi-Mu." 

Larangan ihram. 
Seseorang yang sedang berihram dilarang melakukan hal-hal berikut: 

I . Menghilangkan rambut di kepala dan bulu-bulu yang tumbuh di anggota tubuh. 
dan diperbolehkan menggaruk kepala dengan perlahan-lahan. 

2. Memotong kuku. J ikakuku patah dengan sendirinya a tau seseorang merasakan 
sakit pada kukunya. maka diperbolehkan memotongnya. 

3. Memakai wangi-wangian atau sabun yang harum. 
4. Bersetubuh dan faktor-faktor pendorongnya. seperti akad nikah. memandang 

dengan syahwat. mencium. dan lain-lain. 
5. Memakai sarung tangan. 
6. Membunuh binatang buruan. 

Semua larangan ini berlaku untuk laki-laki dan perempuan. Sedang khusus 
bagi laki-laki, di samping larangan di atas. dilarang juga: 

1. Memakai pakaian yang berjahit. Sedangkan memakai jam tangan, kaca mata, 
dan lain-lainnya yang dibutuhkan bagi orang yang berihram. maka hal itu 
diperbolehkan. 

7 Menutup kepala dengan memakai topi. Sedangkan melindungi kepala dengan 
selain topi. seperti memakai payung. berada di dalam mobil atau di dalam 
kemah. maka semua itu dibolehkan . 

.J. Memakai kaos kaki. namunjika tidak ada sandal. makadiperbolehkan memakai 
khuf (sejenis sepatu yang terbuat dari kulit yang halus). 

Orang yang melakukan larangan-larangan ini ada tiga golongan: 
I. Orang yang melakukannya tanpa uzur. maka ia berdosa dan wajib membayar 

fidyah. 
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2. Orang yang melakukannya karena kebutuhan, llvlka ia tidak berdosa tetapi 
wajib membayar fidyah. 

3. Orang yang melakukannya karena uzur. seperti tidak mengerti hukum, lupa, 
atau terpaksa, maka ia tidak berdosa dan tidak wajib membayar fidyah. 

Thawaf. 
Disunabkan mendahulukan kaki kanan ketika memasuki Masjidil Haram dan 

mengucapkan: 

((;•J:'•:,_~ ~ly.f ~ ~(, ;_,,;,!~ ;_,J~I ~I, ~I~:;_.~~ r~(, i~IJ ~I~)) 

"Dengan narna Allah, shalawat dan salam (tercurah) atas Rasulullah. Ya Allah, 
arnpunilah aku dari dosa-dosaku, dan bukakanlah untukku pintu-pintu rahmat-Mu." 

Kalimat ini adalah doa yang dibaca ketika memasuki semua masjid, lalu 
menuju Ka'bah untuk melaksanakan thawaf. Thawaf artinya mengelilingi Ka'bah 
sebanyak tujuh kali untuk beribadah kepada Allah, dimulai dari hajar aswad dan 
diakhiri di hajar aswad pula dengan menjadikan Ka'bah di sebelah kiri. Thawaf 
harus dilakukan dalam keadaan berwudhu. 

Tata cara thawaf. 
1. Menuju hajar aswad lalu mengusapnya dengan tangan kanan sambil membaca: 

«:;.s-f Ji\ '~I H)) 
Dan. jika memungkinkan. maka dengan menciumnya. Namun, jika tidak bisa 
maka cukup mencium tangan setelah mengusapkannya pada hajar aswad. 
Jika tidak mampu mengusapnya dengan tangan, maka bisa dengan meng
hadapkan badan ke arahnya dan mengisyaratkannya dengan tangan sambil 
membaca: (.'.,;5'( .Jii). Setelah itu. tidak perlu mencium tangan lagi. Kemudian 

memulai thawaf dengan menjadikan lciblat di sebelah kiri, dan berdoa kepada 
Allah dengan doa apa saja. atau membaca al-Qur'an. Orang yang berhaji 
boleh berdoa dengan bahasanya sendiri. dan tidak ada doa khusus untuk itu. 

2. Kemudian tatkala sampai di rukun Yamani. kalau bisa mengusapnya dengan 

tangan kanan sambil membaca: c_:j( .Ji1 , ~1 H) dan tidak perlu mencium 

tangan. Namun, jika tidak mampu mengusapnY.a maka meneruskan perjalanan 
tanpa memberi isyarat dengan tangan atau mengucapkan takbir. Ketika 
berada di antara rukun Yamani dan hajar aswad mengucapkan: 

(.)~I ~11&. ~J S ~~ '11 ~J S t;il1 ~ ~f Lt) 
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"Ya Rabb kami, karuniakanlah kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. 
dan jauhkanlah kami dari siksa api neraka." 

3. Setelah kembali lagi ke hajar aswad, lalu mengusapnya dengan tangan. Jika 

tidak mampu, maka dengan memberi isyarat dan mengucapkan: (j"f ~i) . 

Dengan demikian, selesailah putaran pertarna thawaf. Setelah itu, melanjutkan 
putaran berikutnya. 

4. Meneruskan thawaf dan melakukannya seperti putaran pertama sampai sele
sai tujuh putaran dengan mengucapkan takbir setiap kali melewati hajar aswad. 
Pada tiga putaran pertarna, disunahkan berjalan cepat, dan pada empat putaran 
~rikutnya disunahkan berjalan biasa. Disunahkan pula meletakkan selendang 
di bawah pundak kanan, dan kedua ujungnya diletakkan pada bahu kiri. Kedua 
ha! ini hanya disunahkan pada thawaf qudum, yaitu thawaf pertama yang 
dilakukan oleh orang yang menunaikan ibadah haji atau umrah saat tiba di 
Mekah. 

Setelah thawaf disunahkan melaksanakan shalat dua rakaat di belakang makam 
Ibrahim yang terletak di antara posisinya dan Ka'bah. Lalu, memakai selendang 
sebelum melaksanakan shalat. Selanjutnya, meletakkannya di atas kedua bahunya 
dan kedua ujungnya di atas dadanya. Pada rakaat pertarna, membaca surat al-Fatihah 
dan al-Kafin1n, dan pada rakaat kedua, membaca surat al-Fatihah dan al-Ikhlas. Jika 
tidak bisa shalat dua rakaat di belakang makam Ibrahim karena kondisi berdesakan, 
maka boleh shalat di mana saja dalam Masjidil Haram. Kemudian setelah itu, disu
nahkan meminum air zam zam sebanyak-banyaknya. 

Sa'i. 
Setelah melakukan ibadah thawaf. lalu berangkat menuju tempat sa'i dan 

bukit Shafa. Dan, ketika telah mendekati bukit Shafa. dianjurkan membaca: 

<~, .;,Q 0:- i:,:;Jr, ~, ~1> 
. . 

"Sesungguhnya Shafa dan Marwah bagian dari syi'ar-syi'ar Allah." 
Kemudian menaiki bukit Shafa hingga bisa melihat K.a'bah. Lalu. menghadap 

ke arahnya, mengangkat kedua tangan, melantunkan tahmid dan berdoa dengan doa 
apa saja, seperti membaca: 

~ ~J ;. :_-Z, ~ ~\ ~J ;,1i:i1 ~, ~ ~~ ~ ;~J 41 ~~ 41~ ~ ,:;.s-f Jilj ,Ji\~~ 41~~)) 
, f ' - .,,,, ,,, , «;~:, ~,;.. \11 ('~J ;~ ;a:,:, ;~:, ~ ;~:, J,1 ':ii~~~ 'Y, :;.fi ~~ JS' 

"Tiada sesembahan yang hak selain Allah. Allah Maha Besar, tiada sesembahan kecuali 
Allah semata, yang tiada sekutu bagi-Nya. Bagi-Nya segala kerajaan dan pujian. yang 
menghidupkan dan mematikan, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Tiada Bah 
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yang berhak disembah kecuali Dia semata, yang menepati janji-Nya, menolong hamba
Nya (Muhllmrn.ad), dan mengalahkan pasukan-pasukan (koalisi) musuh sendirian." 

Lalu, berdoa dengan panjang dan bacaan ini diulang tiga kali. Setelah itu, 
turun dengan berjalan menuju Marwah. Ketika telah sampai ke tempat tanda atau 
rambu hijau, disunahkan mempercepat langkah menurut kemampuan, dan tidak 
mengganggu orang lain hingga sampai ke tempat tanda/rambu hijau yang lain. 
Mempercepat langkah hanya dilakukan oleh laki-laki. Setelah sampai di Marwah, 
lalu naik ke atas, menghadap kiblat dan mengangkat kedua tangan sambil membaca 
bacaan seperti di bukit Shafa. Dengan demikian, selesailah putaran pertama dari tujuh 
putaran dalam ibadah sa'i. Setelah berdoa, lal~ turun menuju Shafa dan melakukan 
(ritual) seperti pada putaran pertama. Ketika melakukan sa'i ini, disunahkan untuk 
memperbaoyak doa. 

Bagi o~g yang melakukan haji tamattu', dibolehkan setelah sa'i mencukur 
rambut, menyelesaikan umrah, memakai baju biasa, dan ber-tal!alul dari ihram. 
Kemudian pada tanggal delapan Dzulhijjah, menjelang shalat Dhuhur, melakukan 
ihram dari tempat dia tinggal untuk melakukan ibadah haji dengan mengucapkan: 

«~ ~~ ~ ;.1j~i1:-, ~ ;~:.:n'.', ~, ~1,;.1:, ~ ~ ~ ;.1:,. l!..;.. ;.(~» 
- - -

"Alcu penuhi panggilan-Mu untuk haji, aku penuhi panggilan-Mu, tidak ada sekutu 
bagi-Mu, aku penuhi panggilan-Mu. Sesungguhnya segala puji, kenikmatan, dan ke
rajaan hanya milik-Mu, tiada sekutu bagi-Mu." 

Kemudian menunaikan shalat Dhuhur. Ashar, Maghrib, dan lsya secara qashar 
di kota Mina. 

Harl kedelapan darl DzulhlD• h. 
Pada hari kedelapan dari bulan Dzulhijjah, berangkat menuju Mina dan melak

sanakan shalat Dhuhur, Ashar, Maghrib, lsya, dan Subuh di tempat ini. Shalat empat 
rakaat dilakukan secara qashar. 

Harl k-111bllan • tau harl Ar• fah. 
Hal-hal yang dilakukan pada hari ini adalah: 

1. Setelah terbit matahari. berangkat menuju Arafah dan tinggal di sana sampai 
matahari terbenam. Ketika matahari telah tergelincir, selanjutnya melaksanakan shalat 
Dhuhur dan · Ashar dengan jama' dan qashar. Setelah shalat, lalu membaca zikir, ber
doa, dan membaca talbiyah. Disunahkan pula memperbanyak doa dan merendahkan 
diri kepada Allah, memohon kepada-Nya kebaikan dirinya dan kaurn muslimin lain
nya. Dan, disunahkan pula mengangkat kedua tangan ketika berdoa. Sedang wukuf 
di Arafah adalah salah satu rukun haji. Orang yang tidak melakukan wukuf di Arafah. 
tidak sah hajinya. Waktu wukuf dimulai semenjak terbitnya matahari pada hari ke
sembilan sampai terbitnya fajar pada hari kesepuluh. Barangsiapa wukuf di Arafah di 
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antara waktu tersebut, baik siang maupun malam, walaupun hanya satu jam, maka sah 
hajinya. Orang yang melakukan haji harus yakin bahwa ia berada di kawasan Arafah. 

2. Setelah yakin matahari telah terbenam pada hari Arafah, selanjutnya dengan 
tenang berangkat menuju Muzdalifah sambil membaca talbiyah dengan suara keras. 

DI Muzdallfah. 
Setelah sampai di Muzdalifah, kemudian melaksanakan shalat Maghrib dan 

lsya secara jama' dan qashar. Setelah shalat, diperbolehkan mengatur semua keperluan. 
seperti mempersiapkan makan dan lain-lain. Diutamakan tidur lebih cepat agar bisa 
bangun pagi dalam kondisi fit untuk menunaikan shalat subuh. 

Harl ke-puluh (hari raya). 
1. Setelah tiba waktu fajar. maka bergegas melaksanakan shalat fajar. lalu tetap 

duduk memperbanyak zikir dan doa sampai hari tampak terang. 
2. Mengambil tujuh buah batu-batu keciL lalu berangkat menuju Mina sebelum 

matahari terbit sambil membaca talbiyah. 
3. Terus bertalbiyah sampai tiba di jurnrah aqabah atau jurnrah kubra Kemudian 

memulai melempar jurnrah sebanyak tujuh kali. dan setiap kali melempar sambil me

ngucapkan: C,$f ~i). 

4. Setelah melempar jumrah. maka bagi orang yang melakukan haji tamattu· 
atau haji qiran, perlu memotong hewan (kambing atau onta). Lalu. disunahkan 
memakan sebagian dagingnya. menghadiahkan. dan menyedekahkannya kepada fakir 
miskin. 

5. Setelah memotong hewan. kemudian mencukur rambut. seluruhnya atau se
bagiannya saja, namun memotong seluruhnya lebih utama. Sedangkan bagi perem
puan, cukup memotong beberapa helai dari rambutnya (kira-kira sepanjang 3 centi
meter) 

Setelah semua ini selesai. barulah diperbolehkan bagi orang yang melaksana
kan ibadah haji apa-apa yang dilarang sebelum ihram. seperti memakai pakaian. wangi
wangian, memotong kuku dan menghilangkan rambut. Namun. ia tetap dihararnkan 
melangsungkan pemikahan sampai selesai thawaf di Baitullah. Setelah itu. disunah
kan baginya untuk mandi. memakai wangi-wangian. dan memakai pakaian (baca: ber
jahit). 

6. Kemudian pergi ke Baitullah untuk melakukan thawaf haji atau thawaf 
ifadhah. yaitu mengelilingi Ka "bah sebanyak tujuh kali. Setelah itu. melaksanakan 
shalat dua rakaat untuk kemudian menuju tempat sa'i dan melakukan sa·i sebanyak 
tujuh kali. 

Setelah melaksanakan sa·i. semua larangan ihram tidak berlaku lagi. Oleh 
karena itu, diperbolehkan melakukan apa saja yang sebelurnnya dilarang ketika sedang 
ihram. 
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7. Diswiahkan bermalam di Mina pada malam kesebelas clan kedua belas, clan 
bagi yang ingin tinggal di Mina sampai hari ketiga belas, disunahkan bermalam pada 
malam ketiga belas. 

Tertib, dalam melaksanakan semua yang disebutkan di atas, yaitu melempar 
jumrah, memotong hewan, mencukur rambut dan thawaf merupakan sunah haji. 
mendahulukan salah satunya sebelum yang lain diperbolehkan. 

Harl k-•••-• 
Pada hari ini, orang yang melaksanakan haji wajib melempar jumrah, dimulai 

setelah matahari tergelincir clan tidak boleh dilakukan sebelumnya. Melempar jumrah 
dimulai dari jumrah sughra, kemudian jumrah wustha., dan jumrah kubra. dilakukan 
setelah matahari tergelincir kapan· saja. Adapun tata cara melakukanjifrnrah adalah: 

1. Membawa 21 buah batu kerikiL kemudian menuju jumrah kubra dan melem
parinya dengan tujuh batu tersebut sambil mengucapkan: C,..;s'( j,i) pada tiap kali 

< 

lemparan. Diupayakan agar setiap batu yang dilempar tersebut jatuh di telaga yang 
ada Pelemparan harus dilakukan satu demi satu. Sunahnya adalah mengambil posisi 
sebelah kanan, lalu berdiri dan berdoa yang lama. 

2. Setelah itu, menuju jumrah wustha dan melemparnya dengan tujuh batu. 

satu demi satu, sarnbil membaca: c,.;s1 j,i) pada tiap kali lemparan. Sunahnya adalah 

mengarnbil posisi sebelah kiri, lalu berdiri. dan berdoa yang lama. 
3. Setelah itu, menuju jumrah kubra. dan melemparnya dengan tujuh batu satu 

demi satu sambil membaca: ('.,.;s1 j,i). kemudian langsung pergi tanpa harus berhenti 

lagi. 

Harl keclua belas. 
1. Melakukan seperti pada hari kesebelas. Jika seseorang ingin tetap berada di 

Mina sarnpai hari ketiga belas, dan ini yang lebih utama, maka pada hari ketiga belas 
itu ia harus melakukan seperti pada hari kesebelas dan kedua belas. 

2. Kemudian setelah melaksanakan pelemparan jumrah pada hari kedua be las 
dan ketiga belas, berangkat menuju Baitullah untuk melakukan thawaf wada · seba
nyak tujuh kali putaran. Kemudian disunahkan shalat dua rakaat di belakang makam 
Ibrahim. jika mampu. Namun. jika tidak mampu. boleh shalat di manapun dalam 
Masjidil Haram. Thawaf ini tidak boleh dilakukan oleh perempuan yang sedang haid 
dan nifas. 

3. Setelah itu. seorang yang melakukan haji tidak boleh mempunyai kesibukan 
lain, namun sebaiknya ia keluar dari Mekah. mengisi waktunya dengan zikir. doa. dan 
mendengarkan sesuatu yang bermanfaat. 

Setclah selesai melakukan thawaf. diperbolehkan tinggal di Mekah beberapa 
saat, misalnya menunggu teman-teman yang lain. membawa barang-barang. atau mem
beli apa-apa yang dibutuhkan. 
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Rukun haji: 
1. Ihram. 
2. Wukuf di Arafah. 
3. Thawaflfadhah (thawaf pada hari ied). 
3. Sa"i antara Shafa dan Marwah. 

Barangsiapa yang meninggalkan salah satu rukun haji, maka hajinya tidak sah. 

Beberapa kewajiban haji: 
1. Melakukan ihram dari miqat. 
2. Wukuf di Arafah sampai matahari terbenam bagi orang yang melakukan 

wukuf siang hari. 
3. Bennalam di Muzdalifah sampai waktu fajar. yaitu sampai hari tampak terang. 

Kecuali, bagi orang yang iemah dan para wanita. mereka diperbolehkan ber
malam di Muzdalifah sampai pertengahan malam. 

4. Bermalam di Mina pada malam-malarn tasyriq (malam kesebelas. kedua belas. 
dan ketiga belas) 

5. Melempar jumrah pada hari tasyriq 
6. Mencukur seluruh rambut atau sebagiannya saja. 
7. Thawafwada'. 

Berziarah ke masjid Nabawi. 
Disunahkan berziarah ke masjid Rasulullah untuk melaksanakan shalat di 

dalamnya, karena shalat di masjid ini -selain Masjidil Haram- seribu kali lebih 
baik dibandingkan shalat di masjid lain. 

Berziarah ke masjid Nabawi disyariatkan sepanjang tahun dan kapan saja, 
dan ia bukan tennasuk bagian dari ibadah haji. Selama berada di masjid Nabawi. 
disunahkan berziarah ke makam Rasulullah ~. Abu Bakar as Siddiq, dan Umar bin 
Khattab -Radhiyallahu 'Anhuma- Dan. ziarah kubur hanya dikhususkan bagi laki
laki saja, bukan perempuan. Begitu pula tidak diperbolehkan mengusap kamar 
Rasulullah i/1,\!., menciumnya, dan menghadap ke arahnya ketika berdoa. 
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c~,.-~i 
HUKUM-HUKUM NIKAH 

Sya~rat nlkah. 
1. Kerelaan kedua pasangan. Tidak diperbolehkan memak.sa seorang laki-laki 

untuk menikah dengan perempuan yang tidak ia sukai. Demikian juga, tidak. boleh 
memak.sa perempuan menikah dengan laki-laki yang tidak ia cintai. Islam telah mela
rang untuk menikahkan perempuan tanpa kerelaannya. Dan, jika ia tidak rela meni
kah dengan seorang laki-laki tertentu, maka ia tidak boleh dipaksa, bahkan oleh ayah
nya sekalipun. 

2. Adanya wali. Nikah tidak sah tanpa ada seorang wali, karena Rasulullah ~ 
telah bersabda: 

(( J' ~1 , ts:;~)) 
!7"--'1 -t. -

"Tidak sah nikah kecuali dengan adanya seorang wali." (HR. Tirmizi dan Abu Daud). 
Apabila seorang perempuan menikahkan dirinya sendiri, baik secara lang

sung, atau melalui wakilnya, maka nikahnya batil (tidak sah). Sedang orang kafir 
tidak. boleh menjadi wali bagi seorang muslimah, dan seorang pemimpin (sulthan) 
berwenang menikahkan orang yang tidak mempunyai wali. 

Yang dimaksud wali adalah seorang laki-laki baligh, berakal, dan cakap da
lam bertindak. dari kerabat yang menjadi ·ashabah perempuan tersebut. 

Berikut ini adalah orang-orang yang berhak menjadi wali dimulai dari kerabat 
yang terdekat sampai kerabat yang jauh, yaitu: bapak, lalu orang yang diwasiat
kannya (ditunjuk oleh.bapak), lalu kakek dari garis bapak ke atas mulai dari yang 
terdekat, lalu anak laki-laki, lalu cucu laki-laki ke baw!Jh, lalu saudara laki-laki 
sekandung, lalu saudara laki-laki sebapak. lalu anak laki-laki dari saudara laki-laki 
sekandung, lalu anak laki-laki dari saudara laki-laki sebapak dimulai dari yang ter
dekat, lalu paman sekandung, lalu paman sebapak, lalu anak laki-lakinya dimulai dari 
yang terdekat, lalu paman dari bapak, lalu anak laki-lakiny,i. lalu paman dari kakek, 
lalu anak. laki-lakinya. 

Seorang wali harus meminta izin terlebih <lulu kepada perempuan yang akan 
cliirikahkan. Hikmah adanya wali dalam pernikahan adalah untuk mencegah perbu
atan zina, karena tanpa wali seorang laki-laki yang akan melakukan zina akan berkata 
kepada seorang perempuan, "Kawinkanlah dirimu denganku dengan maskawin seki
an ... " Kemudian, dia meminta dua orang dari teman-temannya atau yang lainnya untuk 
menjadi sak.si. 

3. Adanya dua orang saksi. Akad pernikahan harus dihadiri oleh dua orang laki
lak.i atau lebih yang adil dan muslim. Kedua orang sak.si ini harus orang yang ter-



Pengantar Studi Islam 

percaya agamanya, dan menjauhi perbuatan dosa besar, seperti zina, minum minu
man keras dan lain-lain. 

Sedang sighat akad adalah perkataan seorang laki-laki atau wakilnya: "Ka
winkanlah saya dengan anak perempuan anda, atau perempuan yang diwasiatkan 
kepada Anda", lalu wali berkata: "Saya nikahkan kamu dengan anak saya atau 
perempuan yang diwasiatkan kepada saya ini", lalu laki-laki itu menjawab: "Saya 
terima pernikahan putrimu dengan saya". Seorang laki-laki boleh mewakilkan akad 
pemikahannya kepada siapa saja. 

4. Kewajiban memberikan maskawin. Agama menganjurkan hendaknya mas
kawin sedikit. Maskawin yang sedikit dan mudah itulah yang lebih utama. Mas
kawin disebut juga dengan shaddq. Menyebutkan maskawin dan memberikannya 
langsung ketika akad adalah sunah. Demikian juga, sah hukumnya bila maskawin 
diberikan dengan tempo, baik seluruhnya atau sebagiannya. Apabila seorang laki
laki menceraikan istrinya sebelum melakukan hubungan suami istri. maka istri 
berhak menerima setengah maskawin, dan apabila seorang suami meninggal setelah 
melangsungkan akad nikah dan sebelum melakukan hubungan suami istri, maka istri 
berhak memperoleh warisan dari suami dan seluruh maskawin. 

Konsekwensi hukum pemikahan: 
1. Kewajiban memberikan natkah. Seorang suami wajib memberikan natkah 

kepada istrinya menurut kondisi yang ada, yaitu berupa makanan, pakaian, dan 
tempat tinggal. Jika suami tidak melaksanakan sebagian dari kewajiban ini, maka ia 
berdosa, dan istri berhak mengambil sebagian dari harta suaminya sekedar untuk 
mencukupi kebutuhannya, atau meminjam dari orang lain dan suami wajib mem
bayar hutangnya. Termasuk natkah yang wajib diberikan oleh suami kepada istrinya, 
adalah pelaksanaan walimah, yaitu makanan yang disediakan suami pada saat hari 
pemikahan dengan mengundang orang-orang untuk menghadirinya. W alimah adalah 
sunah yang dianjurkan oleh Rasulullah ~- karena beliau telah melakukan dan meme
rintahkannya. 

2. Saling mewarisi. Apabila seorang laki-laki melakukan akad pernikahan dengan 
seorang perempuan secara sah, maka keduanya dapat saling mewarisi. baik telah terjadi 
hubungan suami istri atau belum, karena Allah ~ berfirman: 

~J ~ ~ ';f) ~ ~1 ~ ~J ~ 0l5" 0~ ~J ~ ~ ~ LJ~ ~IJjf ~)~ ~ ~J) 
( .,. fr-. , • ' 

···0.)-''"+i .r.:"' Y-

"Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri
istrimu. jika mereka tidak mempunyai anak. Jika istri-istrimu itu mempunyai anak, 
maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi 
wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para istri mem
peroleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. 
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Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta 
yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah 
"',bayar hutang-hutangmu ... "(QS. an-Nisa': 12). 

Sunnah dan adab pernlkahan: 
1. Disunahkan mengumumkan perkawinan dan mendoakan kedua mempelai 

dengan ucapan: 

«r-;;, ~ ~:, ;,,:ie. -~:,t;:, clJ ~, !l)~)) 

"Semoga Allah memberkatimu dan menyatukan kalian berdua dalam kebaikan." 
2. Disun&hkan ketika akan melakukan hubungan suami istri membaca doa: 

((8" c. • ~, ,, - • ~, c -..~i,' · · )) . j.; IJ .• ~.JU .• •:. r-' •~lt4 

"Dengan menyebut nama Allah. Ya Allah, jauhkanfah kami dari setan dan jauhkanlah 
setan dari apa yang Engkau anugerahkan kepada kami." 

3. Suami istri dilarang membuka rahasia hubungan biologis di antara mereka. 
4. Laki-laki dilarang menggauli istrinya ketika haid dan nifas, atau setelah bersih 

dari keduanya dan ia belum mandi. 
5. Seorang suami diharamkan menggauli istrinya pada dubumya., karena itu 

termasuk dosa besar. 
6. Seorang suami wajib memberikan hak istrinya secar-il penuh dalam mela

kukan hubungan biologis·, dan ia juga tidak boleh melakukan · azal (menge
luarkan mani di luar vagina) karena khawatir istrinya hamil, kecuali dengan 
persetujuan sang istri atau karena kondisi darurat. 

Slfat. lstri. 
Nikah dimaksudkan untuk memperoleh kesenangan, dan membentuk keluar

ga yang baik, serta masyarakat sejahtera. Oleh karena itu, perempuan yang akan 
dinikahi hendaknya orang yang dapat memenuhi kedua tujuan ini. Yaitu, memiliki 
kecantikan fisik dan rohani. Kecantikan fisik adalah kesempumaan ciptaannya, dan 
kecantikan rohani adalah kebaikan agama dan akhlaknya. Mendapatkan perempuan 
yang memiliki kecantikan zahir dan batin merupakan kebahagian yang dikaruniakan 
oleh Allah. Dan, sebagaimana halnya laki-laki, perempuan juga berupaya menda
patkan laki-laki yang bertakwa. 

Perempuan yang haram dlnlkahi. 
Perempuan yang haram dinikahi ada dua golongan: Pertama, perempuan 

yang haram dinikahi selamanya. Kedua. perempuan yang haram dinikahi sampai 
waktu tertentu. 
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Pertama: Perempuan yang haram dinikahi selamanya ada tiga golongan. 
1. Perempuan yang haram dinikahi karena adanya ikatan nasab. Mereka terdiri 

dari tujuh orang. 
Allah ~ berfirman: 

( ... ~ <yi ~G:., t ~i ~G:., ;..s:;~~:, ;..s:;~:, ~~f:, ;..s:;G:., ~~f ~:i;,. ~_r) 
"Diharamkan alas 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-/aki;"' anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang 
perempuan. "(QS. an-Nisa': 23). 

a. lbu; termasuk nenek. baik dari pihak ayah maupun ibu. 
b. Anak perempuan; termasuk cucu perempuan. baik dari anak laki-laki 

maupun dari anak perempuan dan seterusnya. 
c. Saudara perempuan: baik saudara sekandung atau saudara sebapak atau 

saudara seibu. 
d. Bibi dari garis bapak: termasuk bibi bapak. bibi kakek. bibi ibu. dan bibi 

nenek yang semua dari garis laki-laki. 
e. Bibi dari garis ibu; bibi bapak. bibi kakek. bibi ibu. dan bibi nenek yang 

semua dari perempuan. 
f. Keponakan perempuan dari saudara laki-laki sekandung. saudara laki

laki sebapak. saudara laki-laki seibu dan seterusnya. 
g. Keponakan perempuan dari saudara perempuan sekandung. saudara pere

mpuan sebapak: saudara perempuan seibu dan seterusnya. 
2. Perempuan yang haram dinikahi karena menyusui. Mereka seperti perempuan 

yang haram dinikahi karena ikatan nasab. 
Rasulullah ~bersabda: 

(k .. .:..!JI -. "' , ~ C;.,'11 '. I'' ')) ,. ~t~ ~ J' ~t~ 

"Yang haram dinikahi karena menyusui sama dengan yang haram dinikahi karena 
ikatan nasab." 

Menyusui yang mengharamkan nikah hams memenuhi dua syarat berikut: 
a. Menyusui terjadi sebanyak lima kali atau lebih. Jika seorang bayi disusui 

oleh seorang perempuan hanya empat kali. maka perempuan tersebut bu
kan tergolong sebagai ibunya. 

b. Menyusui dilakukan sebelum bayi disapih. artinya lima kali susuan terse
but dilakukan sebelum bayi disapih . .lika menyusuinya dilakukan setelah 
bayi disapih, atau sebagian dilakukan sebelum disapih dan sebagian lagi 
setelahnya. maka perempuan yang menyusui bukan tergolong sebagai ibu 
bayi itu. Setela'1 t,rpenuhinya kedua·syarat ini. maka bayi yang disusui 
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menjadi anak bagi perempuan yang menyusuinya, clan anak-anak dari pe
rempuan tersebut menjadi saudaranya, baik anak yang lahir sebelum pere
mpuan tersebut menyusuinya atau setelahnya. Demikian juga, anak-anak 
dari suami perempuan tersebµt menjadi saudaranya, baik anak yang lahir 
dari perempuan yang menyusui tersebut atau bukan. Di sini wajib diketa
hui, bahwa seluruh kerabat bayi yang disusui selain anak-anaknya, tidak 
memiliki hubungan apa pun dengan perempuan yang menyusuinya. 

3. Perempuan yang haram dinikahi karena ikatan perkawinan, mereka adalah: 
a. Istri dari ayah clan kakek. Apabila seorang laki-laki menikah dengan se

orang perempuan, maka perempuan tersebut haram dinikahi oleh anak
anaknya, cucu-cucunya, clan _seterusnya, baik itu setelah terjadi hubungan 
suami istri atau belum. 

b. lstri dari anak. Apabila seorang laki-laki menikah dengan seorang perem
puan, maka perempuan tersebut haram dinikahi ayahnya, kakek-nya, clan 
seterusnya, baik kakek dari pihak bapak ataupun dari pihak ibunya, dan 
meskipun belum terjadi hubungan suami istri. 

c. lbu clan nenek dari istri. Apabila seorang laki-laki menikah dengan se
orang perempuan, maka ibu clan nenek istrinya haram menikah dengan
nya, baik nenek dari garis bapak atau ibu. Dan, keharaman ini berlaku 
setelah melangsungkan akad dan sebelum melakukan hubungan suami 
istri. 

d. Anak perempuan dan cucu perempuan dari istri. Apabila seorang laki
laki menikah dengan seorang perempuan kemudian ia menggaulinya, maka 
anak perempuan istrinya, cucu perempuannya, clan seterusnya haram 
menikah dengannya, baik anak-anak tersebut lahir dari basil hubungan 
dengan suami yang sebelumnya atau setelahnya. Jika sebelum terjadi 
hubungan suami istri mereka telah berpisah, maka anak perempuan istri 
tidak haram menikah dengan mantan suaminya. 

Kedua: Perempuan yang haram dinikahi sampai waktu terfentu. Mereka adalah: 
a. Saudara perempuan clan bibi dari istri, baik dari pihak ayah maupun ibu. 

Pengharaman ini berlaku sampai suami telah berpisah dengan istrinya, 
karena istri wafat atau ia menceraikannya, -dan masa iddah istri telah 
berakhir. 

b. Perempuan yang menjalani masa iddah, Selama perempuan men-jalani 
masa iddah, maka tidak diperbolehkan bagi laki-laki menikahinya atau 
melamarnya sampai iddahnya berakhir. 

c. Perempuan yang sedang berihram haji atau umrah. Perempuan yang 
sedang berihram tidak diperbolehkan melangsungkan akad pemikahan 
sampai ihramnya berakhir. 
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Talak. 
Pada dasarnya talak merupakan perbuatan yang dibenci, namun terkadang ia 

juga menjadi kel].iscayaan karena beberapa faktor. Misalnya, perempuan akan tersiksa 
jika tetap bersama suaminya. Atau sebaliknya, suami tersiksa hidup bersama istrinya. 
Atau, karena faktor lain. Oleh karena itu, Allah memperbolehkan talak sebagai kasih 
sayang-Nya kepada hamba-Nya. 

Apabila seorang suami tidak menyukai istrinya dan ia tidak mampu bersabar 
hidup bersamanya, maka ia diperbolehkan menceraikannya dengan wajib memper
hatikan beberapa hal: 

1. Ia tidak diperbolehkan mencerai istrinya ketika istri sedang haid. Jika ia 
menceraikan istrinya ketika haid, maka ia telah melakukan perbuatan haram dan 
ia wajib- merujuknya kembali, lalu jika ia mau, dia boleh menceraikannya setelah 
haidnya berakhir. Namun yang· lebih baik, dia tidak menceraikannya Sfill!pai datang 
masa ha:id yang kedua. Dan, setelah suci dari haid yang kedua, dia diperbolehkan 
menceraikannya, jika ia mau, atau tetap menjadikannya sebagai istri. 

2. Ia tidak diperbolehkan menceraikan istrinya pada masa suci (tidak sedang 
haid), sedangkan pada masa itu, ia telah menggaulinya, kecuali jika ia mengetahui 
bahwa istrinya sedang hamil. Jika ia ingin menceraikan istrinya pada masa suci dan ia 
telah menggaulinya, maka ia harus menunggu terlebih dulu sampai ia haid, lalu suci 
kembali. Setelah itu, jika ia mau, ia boleh menceraikannya sebelum menggaulinya. 
Kecuali, jika ia mengetahui bahwa istrinya sedang hamiL maka ia boleh mencerai
kannya. 

Konsekwensl talak. 
Terjadinya perceraian antara suami dan istri melahirkan beberapa konsek

wensi hukurn sebagai berikut: 
1. Istri yang dicerai wajib menjalankan iddah, jika mantan suaminya telah meng

gaulinya atau pernah berduaan dengannya. Jika suami menceraikan istrinya sebelum 
ia menggaulinya, atau berduaan dengan istrinya, maka tidak ada iddah bagi istri. 
Masa iddah tersebut adalah: Pertama, tiga kali haid, jika wanita yang dicerai ter
masuk wanita yang masih haid. Kedua, tiga bulan, jika wanita yang dicerai tidak 
lagi haid. Dan ketiga, sampai melahirkan, jika wanita yang dicerai sedang hamil. 
Hikmah dari iddah adalah untuk memberikan kesempatan kepada suami untuk meru
juk istrinya kembali, juga untuk memastikan apakah adanya kandungan atau tidak. 

2. Istri yang dicerai diharamkan menikah kembali dengan mantan suaminya, 
jika mantan suami tersebut telah menceraikannya lebih dari dua kali. Misalnya, 
seorang sua_mi menceraikan istrinya, lalu ia merujuknya kembali pada masa iddah
nya. Atau, ia menikahinya kembali setelah masa iddahnya selesai. Setelah itu, ia 
menceraikan lagi istrinya untuk kedua kalinya, lalu merujuknya kembali pada masa 
iddah. Atau, menikahinya kembali setelah masa iddah, lalu ia menceraikannya lagi 
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untuk ketiga kalinya Setelah talak yang ketiga, wanita tersebut diharamkan meoikah 
dengan mantan suaminya Kecuali, jika ia telah menikah dengan laki-laki lain secara 
sah dan telah· terjadi. hubungan suami istri, lalu suami keduanya menceraikannya dan 
telah selesai masa iddahnya. Setelah itulah, baru suami pertama boleh menikah 

· kembali dengan mantan istrinya. Allah merigharamkan wanita menikah dengan 
mantan suami yang telah menceraikannya sebanyak tiga kali, sebagai rasa kasih 
sanyang-Nya kepada kaum wanita dari tindakan penganiayaan seorang tald.:.taki. 

Kllulu'. 
Khulu' artinya permintaan seorang istri kepada swuµi yang tidak ia sukai agar 

mau menceraikannya dengan mernberikan sejumlah harta kepadanya. Jika seorang 
suami tidak rnenyukai istrinya, lalu ia ingin rnenceraikannya, rnaka ia tidak diper
bolehkan rnengarnbil sesuatu dari istrinya, tetapi ia harus bersabar atau· rnencerai
kannya. 

Seorang istti sehai:usnya tidak rnenuntut khulu' (kepada suarninya, penj), 
kecuali bila ia disakiti dan tidak rnungkin tetap bersabar bersarnanya, sebagairnana 
suarni juga tidak boleh·sengaja rnenyakiti istrinya sehingga: ia rnenuntut khulu'. 

Dan seyogyanya suami tidak rnengarnbil lebih banyak dari rnahar. yang dibe
rikan kepadanya (istri). 

Klllyar dalam nlkall. 
Suarni istri rnerniliki hak rnernilih antara tetap rnelestarikan perkawinan 

rnereka atau rnengakhirinya karena beberapa faktor. Misalnya. suarni rnendapatkan 
cacat atau penyakit pada istrinya, atau sebaliknya, istri rnenernukan cacat atau 
penyakit pada suarnin:ya, dirnana cacat tersebut tidak rnereka ketahui ketika akad 
perkawinan. Jika hal ini terjadi, rnaka rnasing-rnasing rnerniliki hak rnernilih antara 
rnenJaga. perkawainan atau rnernbatalkannya. 
Beberapa contoh: 

1. Jika salah seorang dari suarni . istri rnenjadi gila, atau rnengidap penyakit 
yang menyebabkan hak salah seorang dari rnereka dalarn perkawinan tidak terpenuhi 
secara sernpurna, rnaka pihak lain (yang rnerasa dirugikan) rnerniliki hak rnernbatal
kan perkawinan. Jika hal itu dilakukan sebelurn terjadinya hubungan suarni istri, 
rnaka sang suarni berhak rnerninta kernbali rnaskawin yang telah ia berikan. Narnun, 
jika dilakukan setelah terjadi hubungan suanii istri, rnaka suarni tidak berhak 
rneminta kernbali rnaskawinnya. Sebagian ularna rnengatakan, bahwa suarni boleh 
rnenuntut pengernbalian rnaskawinnya dari seorang wali perernpuan yang telah 
rnenipunya, jika si wali tersebut rnengetahui adanya aib. 

2. Jika seorang suarni tidak rnarnpu rnemberikan rnaskawin secara tunai, rnaka 
istri rnerniliki hak rnernbatalkan perkawinan. selarna belurn terjadi hubungan suarni 
istri. Narnun, jika telah terjadi hubungan suarni istri, ia tidak rnerniijki hak tersebut. 
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3. Jika seorang suami tidak dapat memenuhi hak nafkah istrinya, maka sang istri 
perlu menunggu beberapa waktu menurut kemampuannya. Setelah itu, ia boleh 
membatalkan perkawinannya melalui pengadilan agama. 

4. Jika seorang suami pergi dan tidak diketahui keberadaannya. sedangkan ia 
tidak meninggalkan nafkah untuk istrinya, dan tidak berwasiat kepada orang lain 
untuk memberi nafkah pada istrinya, dan tidak ada orang lain yang memenuhi 
nafkahnya, serta sang istri tidak memiliki harta yang dapat ia gunakan untuk me
menuhi kebutuhannya, lalu ia meminta ganti kepada suaminya (setelah ia kembali), 
maka istri berhak membatalkan nikahnya melalui pengadilan agama. 

Perkawinan dengan non muslim. 
Seorang muslim diharamkan menikah dengan orang kafir. selain ahli kitab 

(Yahudi dan Nasrani). Dan. seorang muslimah juga diharamkan menikah dengan 
orang kafir, baik ahli kitab maupun bukan. Sebagaimana seorang wanita kafir yang 
memeluk agama Islam diharamkan memasrahkan dirinya kepada suaminya. sebelum 
suaminya tersebut memeluk agama Islam. 

Beberapa hukum perkawinan dengan non muslim: 
1. Jika suami istri memeluk agama Islam. maka pemikahan mereka tetap sah. 

selama tidak ada penghalang secara syar'i yang membatalkan pemikahan tersebut. 
Misalnya, istri adalah muhrim suami, atau suami tidak sah menikah dengan istrinya. 
Jika demikian, maka keduanya harus dipisah. 

2. Jika seorang suami yang istrinya ahli kitab telah memeluk Islam. maka per
nikahan mereka sah. 

3. Jika salah satu dari suami istri yang bukan ahli kitab (baca: kafir) memeluk 
Islam, sebelum terjadinya hubungan intim. maka pemikahan mereka batal. 

4. Jika seorang istri dari suami non muslim. baik ahli kitab maupun bukan. telah 
memeluk Islam, sebelum terjadinya hubungan suami istri. maka pernikahan mereka 
bataL karena wanita muslim tidak boleh menikah dengan non muslim. 

5. Jika seorang istri dari suami yang kafir memeluk Islam. setelah tejadinya 
hubungan suami istri. maka status perkav.inannya dibiarkan sampai berakhimya 
masa iddah. Jika telah berakhir masa iddah. temyata suami belum memeluk Islam. 
maka pemikahan mereka batal. dan istri diperbolehkan menikah dengan laki-laki 
lain. Atau. jika ia mau. ia menunggu sampai suami memeluk Islam. dan ia tidak 
berhak memperoleh hak apa pun dari suaminya selama masa tunggu. dan begitu 
juga sebaliknya. Dan. jika suami memeluk agama Islam. maka wanita tersebut 
menjadi istrinya kembali. tanpa melangsungkan akad pemikahan baru. walaupun 
masa tunggu telah berlangsung selama bertahun-tahun. Hukum ini juga berlaku 
bagi suami dari istri non muslim. bukan ahli kitab. yang memeluk Islam. (Menurut 
pendapat jumhur ulama. jika setelah iddah berakhir. suami belum memeluk Islam. 
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malQl pemikafum mereka batal, clan jika ingin kembali, dia hams melangsungkan 
~ pemikahan yang barn. pen}.) 

6. J~seorang istri murtad dari Islam. sebel~ terjadinya hubungan suami istri. 
makabukunrpemikahan batal. clan ia tidak berhak atasmaskawin. Dan,jika sebaliknya., 
suami yang murtad dari Islam, maka pemikahan batal, dan ia wajib memberikan 
setengah _maskawin. Jika suami atau istri yang murtad tersebut kembali memeluk 
Islam, ,maka pemikahan merelca yang pertama tetap sah, selama tidak terjadi talak. 

Ballaya perkawlnan dengan- wanita ahll kltab. 
Allah memperbolehkan perkawinan dengan tujuan memperbaiki akhlak. 

membersihkan masyarakat dari kerusakan. menjaga kemaluan. membangun sistem 
Islam yang baik" bagi masyarakat. serta melahirkan umat yang bersaksi tidak ada 
ilah yang berhak aisembah kecuali Allah dan bersaksi bahwa Muhammad utusan 
Allah: Tujwin yang mulia ini tidak akan terealisir kecuali melalui perkawinan 
dengan seorang wanita yang beragama, mulia. dan berakhlak. Perkawinan dengan 
wanita ahli kitab banya akan melahirkan dampak kerusakan sebagai berikut: 

1. Di dalam lingkungan keluafga. 
Jika seorang suami memiliki kepribadian kuat. maka ia akan mampu mena

npmkan pengaruhnya kepada sang istri yang sangat memungkinkan istri memeluk 
Islam. _ Namun bisa sebaliknya, terkadang seorang istri sangat memegang teguh 
keyakinannya, clan ia bisa melakukan hal-hal yang diperbolehkan oleh agamanya. 
seperti mc::minum minuman keras. memakan daging babi. dan berkhianat. Jika 
derilikian kondisinya, keluar~a akan hancur dan anak-anak tumbuh dengan terbiasa 
melakukan kemungkaran dalam Islam. Bahkan. persoalannya akan semakin rumit. 
jika- sang istri yang begitu kuat dan fanatik dengan agamanya justru mengajak anak
anaknya ke gereja, yang menjadikan mereka terbiasa menyaksikan ibadah ritual 
orang-orang Nasrani. Dan, jika anak tumbuh dengan kebiasaan seperti itu. maka ia 
pun akan berkembang seperti itu juga. 

2. Dampaknya terhadap masyarakat. 
Banyaknya kaum wanita ahli kitab di tengah masyarakat Islam merupakan 

permasalahan yang sangat berbahaya. mengingat kondisi umat Islam saat ini yang 
lemah, sementara di satu sisi. kaum Nasrani begitu maju dalam tingkat kehidupan 
materi. Mereka bisa menjadi delegasi untuk melancarkan perang pemikiran yang 

' berbahaya bagi um.at Islam beserta kerusakan yang ditimbulkannya. Dan. tradisi
tradisi kaum Nasrani yang mereka bawa, pertama-pertama adalah budaya pembauran 
antara laki-laki dan wanita, mode pakaian yang seronok. serta perilaku-prilaku 
yang bertenrangan dengan ajaran Islam. 
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as I ,:ti I ii,LI 9'1Mi 
HUKUM-HUKUM WANITA MUSLIMAH 

Kecludukan wanlta clalam Islam. 
Sebelum kami menguraikan tentang hak-hak wanita dalam Islam, kami. me

rasa perlu untuk menjefaskan sikap sebagian bangsa terhadap wanita, serta bagai
mana mereka memandangnya. 

Wanita bagi masyarakat Yunani hanyalah barang yang diperjualbelikan yang 
tidak memiliki hak apa pun, semua hak adalah milik kaum laki-laki: Merekajuga 
tidak memperoleh harta warisan clan tidak diperbolehkan mengelola harta. Socrates, 
seorang filosof terkenal pemah berkata, "Keberadaan wanita merupakan sumber 
utama bagi kehancuran dunia Wanita ibarat pohon beracun, luarnya tampak indah, 
namun ketika burung-burung pipit memakannya, mereka akan mati seketika." 

Sedangkan bangsa Romawi memanclang wanita tidak memiliki rub, tidak ber
harga, clan tidak memiliki hak. Slogan mereka, "Wanita tidak memiliki ruh." Oleh 
karena itu, wanita pada waktu itu disiksa dengan disiram minyak mendidih ke sekujur 
tubuhnya, clan diikat di tiang. Bahkan, wanita yang tak berdosa diikat pada ekor kuda, 
lalu kuda dilarikan dengan cepat sampai mereka mati. 

Bangsa India lebih kejam lagi memanclang wanita, mereka membakamya ke
tika suaminya meninggal. Sedang bangsa Cina menyerupakan wanita dengan air yang 
menyakitkan yang bisa menghilangan harta clan kebahagiaan. Orang-orang Cina ber
hak menjual istrinya, bahkan menimbunnya di dalam tanah dalam keadaan hidup
hidup. Bangsa Y ahudi memanclang wanita sebagai orang terlaknat, karena dia telah 
menggoda Adam hingga memakan buah pohon kuldi. Mereka juga memandang 
wanita haid sebagai najis yang bisa mengotori rumah dan apa saja yang disentuh. 
Dan, wanita juga tidak memperoleh harta warisan dari ayahnya, jika ia memiliki 
saudara laki-laki. 

Orang-orang Nasrani memanclang wanita sebagai setan. Salah seorang tokoh 
agama Nasrani. berkata, "Sesungguhnya wanita pdak memiliki hubungan dengan 
bangsa manusia" Pastur Bona Ventur berkata: "Jika kalian melihat wanita, janganlah 
kalian mengira sedang melihat manusia atau binatang, tapi yang kalian lihat adalah 
setan. Dan, apa yang kalian dengar sebenamya adalah suara ular." 

Sampai pada pertengahan abad lalu, wanita sesuai dengan undang-undang 
umum lnggris, tidak dipandang sebagai warga negara. Wanitajuga tidak memiliki 
hak pribadi clan hak memiliki sesuatu, bahkaI_l terhadap pakaian yang dipakainya. 
Pada tahun 1576 M, parlemen Scotlandia mengeluarkan peraturan yang melarang 
memberi wanita penguasaan terhadap sesuatu. Demikian juga, parlemen Inggris 
pada masa Henry VIII melarang wanita membaca kitab lnjil karena dia dianggap 
najis. Pada tahun 586 M, Prancis menyelenggarakan konferensi membahas tentang 



Pengantar Studi Islam 

wanita, apakah ia manusia atau bukan. Akhirnya, diputuskan bahwa wanita manusia, 
tetapi diciptakan untuk melayani laki-laki. Undang-undang lnggris sampai tahun 
1805 M membolehkan suami menjual istrinya dengan harga yang telah ditetapkari. 
Begitu pula, wanita dalam masyarakat Arab sangat hina dan tidak berarti, serta tidak 
memiliki hak, bahkan mereka mengubur anak-anak perempuan mereka dalam ke
adaan hidup-hidup. 

Setelah Islam datang, semua bentuk penganiayaan terhadap wanita dihilang
kan. Dan, Islam juga menjelaskan bahwa wanita dan laki-laki adalah sama, keduanya 
memliki hak yang sama. 

Allah " berfirman: 

~l ~~I~ ~jt t11~:,~ J!t;i~ ~ ~:, u!if~ fa~ (.S~ t!1 :,_.ili1 ~'ft;) 
,... .. - .. 

~--~ "._·1~J,1 
'-'=;>r-:--

"Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan 
seorang perempuan dan merif adikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku 
supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di 
antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesung
guhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengena/. "(QS. al-H_ujurat: 13 ). 

Dan firman Allah": 

( -· .... '•- • ' , , ,~ ,.I f , • ) 
I~ ;'.,~~J ~I~~~ cl;Jjli ~~ ~J ~I j fa~ ~~t:all _~ ~ ::;:, . 

"Barangsiapa yang mengerjakan amal-amal saleh. baik /aki-laki maupun wanita 
sedang ia orang yang beriman, maka mere/ca itu masuk ke dalam surga dan mereka 
tidak dianiaya walau sedikit pun." (QS. an-Nisa': 124}. 

Dan firman Allah~: 

(. .. ~ ~~I~ ;:,Ll)'i ~:,:,) 
"Dan Kami wajibkan manusia (berbuat) kebaikan kepada dua orang ibu-bapaknya. " 
(QS.al-Ankabut: 8). 

Rasulullah #1. bersabda: 

<<" •w '--<'~ '--<'~- , u~f · ·~ · f l;t:._;,-: • .. -.~;, •,-:-f» ~ ,,,J-, ,J-,., ~ u_~.r- ~· 

"Orang beriman yang paling sempurna keimanannya adalah yang paling baik akhlak
nya, dan orang yang paling baik diantara kalian adalah yang paling baik sikapnya ter
hadap istrinya." (HR. Tirmizi). 

Seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah l,.: 

r-1Jli ,ci!f:Jli 'i::; r-1Jli .~f :Jth·::; r-1 Ju .~f :Ju 'i~~ ~ ~81 ~f ::;» 
«!!~1: Ju 'i::; 
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"Siapakah orang yang paling berhak aku pergauli dengan baik?" Beliau menjawab, 
''lbumu." Ia bertanya, "Lalu siapa?'' Beliau menjawab, "lbumu." Ia bertanya lagi, "Lalu 
siapa?" Beliau menjawab, "lbumu." Ia bertanya lagi, "Lalu siapa?" Beliau menjawab, 
"Ayahmu." (HR. Bukhari dan Muslim). 

Hak-hak umum kaum wanlta. 
Wanita memiliki hak-hak umum yang perlu Anda ketahui dan akui, agar keti

ka ia menuntut haknya, ia akan memperolehnya dengan sempuma. Secara umum, 
hak-hak tersebut adalah: 

1. Hak kepemilikan. Wanita, baik sebagai istri, ibu, anak, atau saudara berhak 
atas kepemilikan terhadap barang yang ia sukai, seperti rumah, perkakas rumah tang
ga, kebun, emas, perak, dan binatang ternak. 

2. Hak menikah, hak memilih calon suami, dan hak khulu' (meminta cerai dari 
suami), jika ia merasa dirugikan. Ini semua merupakan hak wanita. 

3. Hak menuntut ilmu yang wajib diketahui, seperti mengenal Allah, menge
tahui kewajiban beribadah kepada-Nya, mengetahui cara beribadah kepada-Nya, me
ngetahui apa-apa yang menjadi haknya atas orang lain. mengetahui etika yang harus 
ia lakukan, dan mengetahui akhlak baik yang harus menjadi hiasan bagi dirinya. Se
mua ini menjadi kewajiban wanita, karena keumuman perintah Allah dalam finnan
Nya: 

(. __ j,, ~! 41! Cy ~1 ~ti) 

"Maka ketahuilah, bahwa tidak ada Ilah (Yang Haq) melainkan Allah ... " (QS. 
Muhammad: 19). 

Dan dalam sebuah hadits, Rasulullah zJ'. bersabda: 

((~JS'~ i:;..;_f ~I~)) 

"Menuntut ilmu adalah wajib bagi setiap muslim". (HR. Ibnu Majah). 
4. Hak bersedekah dengan harta yang ia miliki dan hak membelanjakannya untuk 

dirinya.. suaminya, anak-anaknya, dan untuk ibu-bapaknya selama tidak berlebihan. 
5. Hak mencintai dan membenci. Ia mencintai wanita-·MU1ita salehah, mengun

jungi mereka dengan izin suami jika telah bersuarni, memberi hadiah untuk mereka 
saling berkirim surat, bertanya tentang keadaan mereka, dan saling memberikan hiburan 
dalam menghadapi musibah. Ia juga membenci wanita-wanita yang tidak baik dan 
menjauhi mereka karena Allah. 

6. Hak mewasiatkan sepertiga hartanya pada waktu hidupnya dan melaksana
kannya setelah wafatnya, tanpa boleh ada yang menghalanginya, karena wasiat meru
pakan hak pribadi. Sebagaimana laki-laki memiliki hak dalam berwasiat, begitu juga 
wanita memiliki hak yang sama, karena tidak ada seseorang yang tidak membutuhkan 
pahala dari Allah. Namun meskipun demikian. wasiat tidak boleh lebih dari sepertiga. 
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7. Hak berpakaian. Ia berhak memakai pakaian apa pun yang ia sulcai, seperti 
sutra clan emas yang keduanya diharamkan bagi laki-laki. Namwt, ia dilarang mele
paskan pakaian dan hanya memakai setengah atau seperempat pakaian. Atau, tidak 
menutup kepalanya. Atau, membuka leber clan dadanya. Kecuali, di hadapan orang 
yang diperbolehkan melakulcan hal itu. 

8. Hak berhias untuk suaminya dengan memakai celak di mata, memberikan 
warna merah di pipi, memakai lipstik di bibir jika ia mau, dan memakai perhiasan 
yang paling indah. Kecuali, pakaian yang biasa dipakai oleh non muslimah, atau wa
nita yang buruk perangainya, maka ia tidak diperbolehkan memakai pakaian tersebut 
agar terhindar dari kecurigaan. 

9. Hak makan clan minum, ia diperbolehkan menikmati makanan clan minuman 
yang enak clan lezat. Tidak ada perbedaan antara makanan wanita clan makanan laki
laki. Apa yang dihalalkan bagi laki-laki dihalalkan pula bagi wanita, dan apa yang di
haramkan bagi laki-laki diharamkan pula bagi wanita. 

Allah~ berfirman: 

( . . , . , , ,, ) ','·. ,_,,• ',1'•11··. i .. ,, ,.,, •• ,, ,·_,('' 
•.. ~..,--~ :, 4, ~ .;-' :, .J 'Y...r" .J ,.,,..., .J 

- - -
" ... makan dan minumlah, danjangan berlebih-lebihan ... "(QS.al-A'raf: 31). 

Dan, perintah dalam ayat ini berlaku umum bagi laki-laki danwanita. 

Hak istri atas suaminya. 
Diantara hak khusus wanita adalah haknya atas suaminya. Hak ini merupakan 

perimbangan dari kewajibannya terhadap suami. Seperti ketaatannya kepada suami 
selama bukan termasuk maksiat kepada Allah, menyiapkan makanan dan minuman 
untuk suami, merapikan tempat tidur. menyusui dan mendidik anak, menjaga harta 
dan nama baik suami, serta menjaga dan mempercantik dirinya dengan perhiasan 
yang mubah. 

Berikut ini beberapa hak istri atas suaminya berdasarkan firman Allah ~: 

( ... ~J~½ ~1,;. ~~' ~ ~:,) 
" ... Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajihannya mer,urut 
cara yang makn!f ... (QS.al-Baqarah: 228). 

Kami sebutkan di sini agar seorang mukminah mengetahuinya dan mau me
nuntutnya. tanpa rasa malu clan takut. Demikian juga. seorang suami harus membe
rikan hak istrinya secara sempurna kecuali jika istri merelakan sebagian dari hak-hak 
tersebut. 

1. Memberikan nafkah kepadanya sesuai dengan kondisi lapang atau susah. Naf
kah meliputi pakaian, makanan dan minuman, pengobatan dan tempat tinggal. 
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2. Menjaga kehormatannya, tubuhnya. hartanya. clan agamanya. Karena. laki-laki 
adalah pemimpin bagi ~um wanita: Dan, diantara kewajiban seorang pemim
pin adalah menjaga dan memelihara orang yang dipimpinnya. 

3. Mengajarkan kebutuhan mendasar tentang agamanya. clan jika ia tidak mampu 
mengajarkannya. ia harus mengizinkannya untuk menghadiri tempat-tempat 
pengajaran agama bagi kaum wanita yang diselenggarakan di masjid-masjid. 
sekolah-sekolah, clan tempat-tempat lainnya jika tempat-tempat tersebut di
anggap aman dari fitnah dan bahaya yang mungkin terjadi. 

4. Mempergaulinya dengan baik sesuai dengan firman Allah ~: 

< .. , ...... ,., ,, ) 
--·!--'.J:,..:.l½ ""'-'~Is.., ... 

" .. . Dan bergaullah dengan mereka secara patut ... ·· (QS.an-Nisa': 19). 
Di antara bentuk pergaulan yang baik. adalah tidak mengabaikan haknya da

lam hubungan suami istri, tidak menyakitinya dengan celaan. cacian. dan penghinaan. 
Diantara bentuk pergaulan yang baik. adalah tidak menghalanginya untuk mengun
jungi kerabatnya jika tidak khawatir terjadi fitnah. tidak membebaninya dengan pe
kerjaan yang tidak ia mampu, clan berbuat baik kepaclanya dalam ucapan clan perbu
atan. Sesuai dengan sabda Rasulullah ~: 

(( l~'i '...(''~ Gf- ....IA\''...(''~ '...(''~)) i.r,- ,, .r.>- ., , , ,, .r.>- \ .;:>-

"Orang yang terbaik diantara kalian adalah yang baik terbadap keluarganya dan aku 
adalah orang yang paling baik terhadap keluargalfo." (HR. Tirmizi). 

Sabda Rasululullah ~: . 
«~ ~~ ~tAf ~:, ~) ~~ ;LlJ, r:,st ~» 

'Tidaklah wanita dimuliakan kecuali oleh orang yang mulia clan tidaklah ia dihina
kan kecuali oleh orang yang hina ... 

Hijab. 
Islam memberikan perhatian yang besar dalam menghindarkan kehancuran 

keluarga dengan menetapkan aturan yang kokoh. berupa adab-adab dan etika-etika. 
agar jiwa manusia menjadi baik dan masyarakat menjadi bersih. serta tidak ada go
daan syahwat yang timbul. Demikian juga. Islam telah meletakkan rambu-rambu 
yang dapat mencegah timbnlnya fitnah. yaitu. dengan memerintahkan kaum laki-laki 
dan wanita menjaga pandangan mereka masing-masing. 

Allah menetapkan aturan hijab bagi wanita sebagai pemuliaan baginya me
lindunginya dari penghinaan. menjauhkannya dari pelecehan orang-orang yang berji
wa buruk dan berwatak jelek. menjaganya dari orang-orang yang tidak mengenal nilai 
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kemuliaan. serta untuk menutup pintu fitnah yang ditimbulkan oleh pandangan ber
acun. Demikian juga, dalam rangka menjadikan wanita terhormat dan berwibawa. 

Para ulama sepakat bahwa selaln muka dan telapak tangan wajib ditutup dan 
tidak boleh ditampakkan. Wanita diwajibkan untuk tidak menampakkan perhiasan 
dan bagian-bagian yang menggoda di hadapan laki-laki asing (bukan muhrim). Para 
ulama terbagi menjadi dua pendapat yang berbeda dalam masalah muka dan telapak 
tangan, dan kedua pendapat tersebut memiliki dalil untuk mendukung pendapatnya 
masing-masing. 

Banyak dalil yang berbicara tentang hijab, kewajiban memakainya, dan batas
annya. Setiap pendapat mengambil sebagian dari dali-dalil tersebut dan memberikan 
komentar yang berbeda-beda terhadap dalil yang tidak sesuai dengan pendapatnya. 

Diantara dalil-dalil tersebut: · 
Firman Allah~: 

(~,;iiJ ~~ :,.i,f ~j >:-'~ ~GJ ~ ~~.:,;;- i ~~ :;:,::it. 1jrJ) 

"Apabila kamu meminta sesuatu (keperluan) kepada mereka (istri-istri Nabi), maka 
mintalah dari belakang tabir. Cara yang demikian itu /ebih suci bagi hatimu dan 
hati mereka ... "(QS.al-Ahzab: 53). 

Dan firman Allah~: 

"Hai Nabi katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri
istri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengu/urkan 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 Penya
yang. "(QS. al-Ahzab: 59). 

Dan firman Allah~: 

( • .• -,·-~·, :..,1. ,, __ , •• , ;.,, •• ,, '~-. , ~ 
·--~~ :I ~..) 41!,f,:t :S.J ~ i..r-~~ .. ,. .. .. .. 

"Katakan/ah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pan
dangan mereka, dan memelihara kemaluan mereka, clan janganlah mereka menam
pakkan perhiasan mereka kecua/i yang (biasa) nampak dari mereka.Dan hendaklah 
mereka menutupkan kain kudung ke dada mereka, dan janganlah menampakkan 
perhiasan mereka, kecuali kepada suami mereka. atau ayah mereka, atau ayah suami 
mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka ... ·· (QS. an-Nfu:30). 
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Sedangkan dalil dari hadits, adalah apa yang diriwayatkan oleh istri Rasulullah 
•• Aisyah ra. ja berkata: 

((~ hi1 ~ ~:,:.;;u ~~~ ~r:.j~~ ~~ ~ l~l ~~ ~I ~I~_;:,:,~ ~:j· .; ~~I ~I.S1) 
"Para wanita pemah shalat fajar bersama Rasulullah. maka setelah ~liau mengucap
kan salarn, mereka pergi dengan tubuh terbalut pakaian yang terbuat dari bulu, mereka 
tidak dikenal karena gelap." (HR. Nasa'i). 

Diriwayatkan dari Aisyah ra. ia berkata: 

r: ... • ,-.,-~ u•···1 ·- ;- • ,:. ,• , •• , •• ~ , •• , .•. , J", ••• , • " ,:. ". ,, • 4 ...... ,, ".~> -.:-'J ~ --~ - . ..:..,..l.w, ; .,~~ ~~ '4i='1J> ~ Q ,_,.,,., ~ ~., ; IJ,JJ'f't "~.,. .., ... , 

w=;·•c l&t,~ ,~~ • lw.-:, ~ 
"Pemah ada· sekelompok rombongan melewati ·karni, sementara kami sedang berih
ram bersama,. Rasulllllah. Tatkala mereka berpapasan dengan kami, salah seorang dari 
kami mengulurkan jilbabnya dari kepala hingga ke wajahnya, dan jika mereka telah 
pergi, karni membukanya kembali." (HR. Abu Daud). 

Diriwayatkan dari Aisyah ra. ia berkata: 

~ii\ ~ ... ~ > ~~ ~:, ~ 'di~,';..,~ \!i , ~}Ji ~1:,,.L+J1 ;~ ~, ;.;,.~» 
((I"..."••~,~~ ~i.•,, 

"WJ IJ_,..:>.,. L)r.J.J" 

"Semoga Allah merahmati j,ara wanita Muhajirin generasi pertama. tatkala diturunkan 
finnan Allah": "Dan hendaklah merekp menutupkan kain kudung ke dada mereka. " 
(QS. an~Nur: 31 ), mereka merobek kain yang terbuat dari bulu untuk menutup kepala 
mereka." (HR. Bukhari). 

Dalil-dalil tentang hijab cukup banyak, walaupun terdapat perbedaan dalam 
niasalah ini. Namun, para ulama bersepakat bahwa membuka wajah diperbolehkan 
dalmn keadaan ~ seperti di hadapan dokter ketika berobat. Sebagaimana me
reka juga tidak memperbolehkan wanita membuka wajahnya, jika khawatir. itu bisa 
menimbulkan fitnah. Dan, pada masa sekarang -diniana kerusakan sudah merarnbah 
ke sehnuh tempat, seperti pasar-pasar dan tempat-tempat lainnya, sedangkan kebera
daan orang-orang yang baik dan bertakwa sangat sedikit-, maka kekhawatiran akan 
timbulnya fitnah sangatlah besar. 

Islam mengharamkan wanita berkumpul bersama laki-laki asing untuk menja
ga akhlak dan kehormatannya, dan Islam juga sangat memperhatikan tertutupnya 
pintu-pintu fitnah dan godaan. Keluamya wanita. berkumpulnya dia bersama laki
laki, dan perbuatannya membuka aurat akan menimbulkan godaan. melahirkan tinda
kan kriminal, dan merendahkan wanita itu sendiri. 

Allah fl berfirman: 
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"Dan hendaklah '!camu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan ber
tingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu ... "(QS. al-Ahzab: 33). 

Dan Allah~ berfirman: 

( ... ~);~ ~A ~f ~~ >:'~ !'G :r., ~ji~ i ~~ :;:;.:it.. ,~c,. .. ) 
·· ... Apabila kamu meminta sesuatu (keperluan) kepada mere/ca (istri-istri Nabi), 
ma/ca mintalah dari belakang tahir. Cara yang demikian itu lebih suci bagi hatimu 
dan hati mere/ca ... "(QS. al-Ahzab: 53). 

Rasulullah sangat keras melarang wanita berkumpul bersama laki-laki dan 
mencegah semua jalan ke arah tersebut. bahkan pada perkumpulan di tempat-tempat 
ibadah clan lainnya. Terkadang wanita harus keluar ke suatu tempat yang terdapat 
laki-laki unt~ memenuhi kehutuhannya. sementara tidak ada seseorang yan$ bisa 
menggantikannya. Atau. ia ingin menjual dan membeli barang makanan untut< diri
nya, atau untuk orang yang menjadi tanggungannya. atau untuk memenuhi kebutuhan 
yang lain. Maka. semua itu diperholehkan selama menjaga batasan-batasan agama 
dengan memakai pak.riari yang Islami. menutup aurat, tidak menampakkan perhiasan, 
dan terpisah dari kaum laki-laki. 

Diantara aturan yang Allah tetapkan untuk menjaga keluarga clan akhlak. ada
lah diharamkannya laki-laki berduaan dengan wanita asing. Karena itu, Rasulullah ~ 
sangat keras melarang berduaan dengan wanita asing tanpa didampingi suami atau 
muhrimnya. karena setan sangat berkeinginan merusak jiwa dan akhlak manusia. 

Hukum-hukum haid dan nifas. 
Waktu dan lamanya haid: 

l. Usia kebiasan haid bagi wanita adalah antara usia dua belas tahun hingga lima 
puluh tahun, dan terkadang dijumpai seorang wanita yang telah atau masih 
mengalami haid sebelum atau sesudah masa tersebut. tergantung kondisi dan 
lingkungannya. 

2. Masa lamanya haid: Tidak ada hatas minimal dan maksimal masa lamanya 
haid. 

Hald bagl wanlta hamll. 
Ketika wanita sedang hamil biasanya darah haidnya terhenti. Dan. jika seo

rang wanita yang hamil melihat darah mengalir. makajika itu terjadi dua atau tiga 
hari sebelum melahirkan disertai rasa sakit. maka itu darah nifas. Akan tetapi, jika 
terjadi beberapa lama sebelum melahirkan atau beberapa saat sebelumnya. namun 
tidak disertai rasa sakit, maka darah tersebut bukan darah nifas atau haid. Kecuali, 
jika haid tetap berlangsung, tidak berhenti dengan datangnya masa hamiL maka itu 
tennasuk darah haid. 
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....... pa perubahan yang tarjadl ........ hald: 
1. Bertanibah dan berkurangnya masa haid. Misalnya, seorang wanita biasa 

haid- selama enam hari, namun pada suatu kali, darah masih tetap keluar hingga ia 
haid sebanyak tujuh hari. Atau sebaliknya, ia biasa haid tujuh hari, clan pada suatu 
·kali, haidnya hanya enam hari. 

2. Lebih cepat dan terlambat. Misalnya, seorang wanita biasa haid pada akhir 
bulan dan pada suatu kali haid datang pada awal bulan. Atau sebalikny.a, ia bisa haid 
pada awal bulan, clan pada suatu kali, ia haid pada akhir bulan. Pada prinsipnya, 
kapan saja wanita melihat .darah mengalir, maka ia sedang haid. Dan, ketika ia telah 
suci, maka ia tidak lagi haid, apakah lebih dari kebiasaan atau berkurang. dan apakah 
lebih cepqt atau terlambat. 

3. Diantara perubahan pada masa haid, adalah adanya warna kekuning-kunin
gan atau keruh. Misalnya, seorang wanita melihat darah berwarna kekuning-kuningan 
seperti cairan -Iuka atau keruh antara kuning dan hitam. Jika hal ini terjadi pada masa 
haid,. atau masih bersambung dengan ruµd sebelum suci, maka darah tersebut adalah 
darah haid yang berlaku padanya hukum-hukum haid, dan jika terjadi setelah suci, 
maka itu bukan darah haid. 

4. Terputusnya darah haid. Misalnya, satu hari, ia melihat darah dan satu hari 
lagi tidak begitu clan seterusnya. Keadaan seperti ini ada dua macam: pertama, kon
disi ~ ini terus berlangsung pada seorang wanita se&ra terns menerus, tanpa 
henti, maka darah tersebut adalah darah istihadhah. Kedua, kondisi semacam ini tidak 
terjadi terus-menerus pada seorang wanita. tapi terjadi pada sebagian waktu saja, dan 
setelah itu ia suci kembali, maka darah yang berhenti kurang dari sehari tersebut tidak 
dipandang suci. Kecuali, jika ada tanda atau ciri yang menunjukkan telah suci. Misal
ny1/ darah berhenti pada masa akhir kebiasaan haidnya, atau ia telah melihat cairan 
putih yang mengalir dari rahim setelah darah terhenti. 

5. Darah telah kering. Misalnya., seorang wanita hanya melihat lembab saja 
(tidak ada darah). Jika terjadi pada masa haid atau masih bersambung dengan haid, 
clan belum suci, maka ia masjh haid, clan jika terjadi setelah suci, maka itu bukan 
haid. 

Hukum-hukum hald: 
1. _Shalat. Wanita haid diharamkan mengerjakan shalat, baik shalat wajib 

maupun shalat sunah, dan hukum shalatnya tidak sah. Demikian juga, ia tidak wajib 
shalat, kecuali jika masih mendapatkan waktu sekitar satu rakaat penuh, maka saat 
itu, ia wajib mengerjakan shalat. baik ia mendapatkan waktu tersebut pada awal atau 
akhir waktu. 

Contoh bila dia mendapatkan awal waktu: Seorang wanita mulai haid bebe
rapa saat setelah matahari terbenam (setelah masuk waktu maghrib), yaitti sekitar 
waktu yang cukup untuk satu rakaat shalat, ~aka setelah suci, ia wajib meng-qadha 
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shalat maghrib. Karena sebelum haid, ia masih mendapatkan waktu yang cukup un
tuk mengerjakan satu rakaat. 

Contoh bila dia mendapatkan akhir waktu: Seorang wanita suci dari haid 
beberapa saat sebelum matahari terbit, yaitu sekitar waktu yang cukup untuk satu 
rakaat ,shalat, maka setelah suci ia wajib meng-qadha shalat fajar. karena ia menda
patkan waktu yang cukup untuk mengerjakan satu rakaat shalat. 

Tidak diharamkan bagi orang yang haid zikir. takbir. tasbih, tahrnid, mem
baca basmalah ketika makan dan lainnya membaca buku fikih, buku hadits, berdoa 
mengamini doa, dan mendengarkan bacaan al-Qur'an. Sedangkan bacaan al-Qu'an 
bagi orang yang haid, jika dilakukan dengan melihat mushaf atau membaca di dalam 
hati, tanpa diucapkan dengan' lisan, diperbolehkan. Misalnya ia membuka al-Qur'an 
lalu membacanya di dalarn hati. Yang lebih utama bagi orang yang haid. tidak mem
baca al-QurJan dengan lisan kecuali karena ada kebutuhan. Misalnya seorang guru 
wanita yang ingin mengajarkan anak-anak al-Qur'an, juga ketika seorang wanita se
dang ujian membaca al-Qur'an, maka ia diperbolehkan membacanya. 

2. Puasa. Wanita haid tidak diperbolehkan berpuasa dan puasa yang ia laku
kan tidak sah, tetapi ia diwajibkan meng-qadha puasa wajib yang ditinggalkan. Jika 
ia haid ketika berpuasa walaupun hanya tinggal beberapa saat lagi matahari terbenam. 
maka puasanya batal, dan ia wajib meng-qadha puasa hari itu. jika termasuk puasa 
wajib. Sedangkan jika ia merasa darah haid akan keluar tetapi belwn keluar kecuali 
setelah matahari terbenam, maka puasanya sah. tidak batal. Ketika fajar terbit dan 
seorang wanita masih haid walaupun ia suci beberapa saat setelah itu. maka puasanya 
pada hari itu tidak sah. Jika seorang wanita suci dari haidnya sebelum fajar terbit. 
maka puasanya pada harHtu sah. walaupun ia baru mandi setelah fajar. 

3. Thawaf di Baitullah. Diharamkan bagi wanita haid. melaksanakan thawaf 
di Baitullah, baik thawaf wajib maupun sunah. dan thawaf yang ia lakukan tidak sah. 
Sedang melakukan manasik lain selain thawaf diperbolehkan. seperti sa · i di antara 
bukit Shafa dan Marwah, wukuf di padang Arafah. bermalam di Muzdalifah dan 
Mina, dan melempar Jwnrah. Oleh karena itu. jika seorang wanita haid setelah thawa( 
atau ketika sedang melakukan sa'i, maka hal itu tidak apa-apa. 

4. Tinggal di masjid. Diharamkan bagi wanita yang sedang haid untuk tinggal 
di masjid. 

5. Bersetubuh. Diharamkan bagi seorang suami menyetubuhi istrinya yang 
sedang haid, dan istri tidak boleh memberi peluang kepada suaminya untuk itu. Namun 
meskipun demikian, Allah membolehkan suami memenuhi syahwatnya selain dengan 
jima', seperti dengan mencium. berpelukan. dan bersentuhan kulit selain pada fa1:ii. 

6. Talak. Seorang laki-laki dihararnkan menceraikan istrinya yang sedang 
haid. :Jika ia menjatuhkan talak ketika istri sedang haid. maka ia telah berbuat dosa 
pada Allah dan Rasul-Nya. serta telah melakukan perbuatan haram. Ia harus merujuk 
kembali istrinya sampai istri suci. Setelah itu. jika ia mau, ia boleh menjatuhkan 
talak kepadanya. Akan tetapi yang lebih utama. adalah membiarkannya sampai da-
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tang haid kedua lalu istri suci kembali. Dan setelah itu, jika ia mau, ia boleh menja
tuhkan talaknya atau tidak. 

7. Mandi jinabah. Diwajibkan bagi wanita setelah suci dari haid untuk mandi 
membersihkan seluruh badannya, dan dia tidak diwajibkan melepaskan kepangan 
rambutnya, kecuali jika ikatannya sangat kuat. Sehingga, dikhawatirkan air tidak akan 
sampai ke akar-akamya. Jika wanita yang haid tersebut suci pada pertengahan waktu 
shalat, maka ia harus segera mandi agar bisa melaksanakan shalat pada waktunya. 
Jika ia sedang dalam perjalanan. sementara tidak ada air untuk mandi, atau ada air 
tetapi ia takut bila menggunakannya akan mendatangkan mudharat, atau ia sakit dan 
bila menggunakan air akan membahayakan dirinya, maka ia boleh bertayamum sam
pai semua hal-hal yang menghalangi mandi tersebut hilang. Dan, jika hal-hal yang 
menghalangi mandi tersebut telah hilang, barultth ia mandi. 

lstlhadhah dan hukum-hukumnya. 
Istihadhah artinya darah yang terus mengalir pada seorang wanita dan tidak 

pernah berhenti, atau berhenti dalam beberapa hari saja, misalnya satu atau dua hari 
dalam satu bulan. Ada yang berpendapat bahwa, istihadhah adalah darah yang me
ngalir setelah lewat lima belas hari (haid), kecuali jika kebiasaan haid wanita memang 
lebih dari itu. 

Wanita istlhadhah ada tiga golongan: 
1. Jika sebelum istihadhah ia telah memiliki masa haid yang bisa diketahui, 

maka pada masa tersebut ia diam dan berlaku padanya hukum-hukum haid. Sedang
kan masa selainnya adalah istihadhah dan berlaku padanya semua hukumnya. 

2. Jika sebelum istihadhah ia tidak memiliki masa haid yang bisa diketahui 
yang mana darah terus mengalir sejak pertama ia mengalami haid, maka ia harus ber
pegang pada perbedaan warna darah yang ad.a. Jika darah berwarna kehitam-hitaman, 
atau kental, atau memiliki bau, maka itu darah haid, dan selain itu adalah darah istihadhah. 

3. Jika ia tidak memiliki masa haid yang bisa diketahui, serta tidak bisa mem
bedakan jenis darah yang ada, (apakah haid atau istihadhah) yang mana darah terus 
mengalir sejak pertama ia melihatnya dengan bcmtuk yang sama, atau bentuk tidak 
pasti yang tidak bisa dikatakan darah haid. maka ia harus mengikuti kebiasaan haid 
sebagian besar kaurn wanita, yaitu enam atau tujuh hari pada setiap bulan, dimulai sejak 
pertama ia melihat darah mengalir. Dan. selain hari-hari tersebut adalah darah istihadhah. 

Hukum-hukum istlhadhah. 
Hukum-hukurn bagi wanita istihadhah sama dengan wanita suci, tidak ada 

perbedaan antara keduanya, kecuali beberapa hal berikut: 
1. Wanita istihadhah wajib wudhu setiap kali akan melaksanakan shalat. 
2. Jika ingin berwudhu, ia harus menyuci bekas darah dan meletakkan di vagi

nanya sesuatu yang bisa menahan darah mengalir (sejenis softex). 
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Nlfas dan hukum-hukumnya. 
Nifas adalah darah yang mengalir dari rahim karena melahirkan, apakah ia 

keluar pada saat melahirkan, setelahnya, atau keluar dua atau tiga hari sebelwn mela
hirkan bersama rasa sakit pra kelahiran. Setelah darah berhenti, seorang wanita berarti 
telah suci. Jika darah keluar lebih dari empat puluh hari, maka ia harus mandi. Kare
na, masa empat puluh hari merupakan batas maksimal nifas. Kecuali, jika darah yang 
lebih dari hari tersebut ~ah darah haid, maka ia harus diam sampai suci, lalu mandi. 

Hukum nifas tidak berlaku kecuali jika seorang wanita melahirkan janin yang 
telah berbentuk manusia. Oleh karena itu, jika ia melahirkan janin yang belum ber
bentuk manusia, maka darahnya tidak disebut sebagai darah nifas, tetapi istihadhah. 
Masa tercepat terbentuknya janin menjadi manusia yang sempurna adalah delapan 
puluh hari, dan biasanya adalah sembilan puluh hari. · 

Adapun hukum-hukum yang berkaitan dengan nifas sama seperti hukum
hukum haid yang telah dijelaskan sebelumnya. 

Pencegah haid. 
Menggunakan alat pencegah haid bagi wanita diperbolehkan dengan dua sya

rat: Pertama, tidak takut akan bahaya. Jika takut berbahaya, tidak diperbolehkan. 
Kedua, atas izin suami 

Menggunakan alat untuk mendatangkan haid diperbolehkan dengan dua sya
rat: Pertama, dengan izin suami. Dan kedua. tidak digunakan untuk menggugurkan 
suatu kewajiban, seperti shalat dan puasa. 

Mencegah kehamilan ada dua macam: Pertama. mencegah secara permanen, 
dan itu tidak diperbolehkan. Dan kedua, mencegah sesaat. Misalnya, seorang wanita 
yang banyak melahirkan anak sedang melahirkan sangat melelahkannya. lalu ia ingin 
mengatur kehamilannya dua tahun sekali, maka ha! itu diperbolehkan, dengan syarat 
atas izin suami dan tidak membahayakan. 
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... ~1..-1.a1Jt11Mi 
HUKUM DAN ADAB ISL.HI 

1. lkhl- clan lluraqabah. 
Allah~ berfirman: 

( ... '.•~JI~-. • _,::._~ Jil I° 'i'°,'I ;.1 I°• f C.') 
~ ~ .J • -- .J~ .J 

"Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurni
kan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama ... "(QS. al-Bayyinah: 5). 

(~~j~~fJi,;) 

"Katakanlah: "Hanya Allah saja yang aku sembah dengan memurnikan ketaatan 
kepada-Nya da/am (menjalankan) agamaku. "(QS. az-Zumar: 14). 

(.. J,1 ~~,:! ;j~ jf ~~j~ ~ ~ ,~~~~Ji) 
"Katakanlah: ''Jika kamu menyembunyikan apa yang ada dalam hatimu atau kamu 
melahi,:kannya, pasti Allah mengetahui ... "(QS. Ali Imran: 29). 

~.~I~ ~J ~}Ji~::;.~~!~ Jil ~1) 

"Sesungguhnya bagi Allah tidak ada satu pun yang tersembunyi di. bumi dan tidak 
(pula) di /angit." (QS. Ali Imran: 5). 

Diriwayatkan dari Umar bin Khattab ra. ia berkata: Saya pemah mendengar 
Rasulullah #,J, bersabda: 

(( ... i;y ~{$_;,.I~ ~LJ ~~½ ~~\11 WJ) . - -
"Segala amal perbuatan tergantung pada niatnya. dan setiap orang akan mendapatkan 
apa yang ia niatkan ... '~ (Muttafaq 'alaih). 

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ra. bahwa Nabi bersabda: 

«Ji ·. L.Al~ Ji1 ;il 411 ~ ;:;u ·. , ~ui, , · , · --~ l!n ~f» ,, ir, , - - ~, ., r Y- i.f,S' , '!" 

"Orang yang paling berbahagia dengan mendapatkan syafaatku pada hari kiamat, 
adalah orang yang mengucapkan kalimat la ildha ii/al/ah dengan ikhlas dari lubuk 
hatinya." (HR. Bukhari). 

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ra. bahwa Rasulullah~ bersabda: 

((~~fJ ~,:,ii J~~ ~J ~lyfJ ~~~ J~~ ~~I~~)) 
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"Sesungguhnya Allah ti.dale memandang bentuk dan harta kalian, a1can tetapi Ia me
mandang hati dan amal perbuatan kalian." (HR. Muslim). 

Diriwayatkan dari Abu Dzar ra. bahwa Rasulullah * bersabda: 

((_ • .:..;.. ~, \!J, .. ,~.,-~ i:.:..;.j, it- ,. ~-~ t"J:;.,. ~, -~)) 
..,---- i.J" lo,:: • ~.J - ~-" " -- ~ ~~ 

"Bertakwalah kepada Allah di manapun kamu berada. Iringilah keburukan dengan 
kebaikan yang dapat menghapusnya, dan pergaulilah orang-orang dengan akhlak yang 
baik" (HR. Tirmizi). 

Faedall: 
I . Ikhlas adalah syarat diterimanya amal perbuatan, sebagaimana dilipatganda

kannya pahala di sisi Allah itu tergantung pada keikhlasan seseorang. 
2. Allah~ tidak membutuhkan sekutu dan tidak menerima apa pun, kecuali 

yang diikhlaskan karena-Nya Dalam sebuah hadis qudsi, Allah ~ berfirman: 

((4S'° •:,~:~ ,: ' , ~!.)''•f~-L~ '•')) 
.r," J' -:.:r-~--- ,_,.,, i.r,-~ 

"Barangsiapa yang rnelakukan perbuatan yang di dalamnya ia menyekutukan-Ku 
dengan selain-Ku, rnaka Aku telah meninggalkannya dan sekutunya.J• 

3. Bertakwa kepada Allah dan rnerasa selalu diawasi oleh-Nya wajib dilakukan 
dalarn kondisi apa pun, karena tidak ada sesuatu pun di langit dan di burni 
yang tersernbunyi dari Allah. 

2. Syirlk dan Ancaman atasnya -rt• Keutam-n Taullld. 
Allah ~ berfirman: 

(~:¥,r:-~ !.l:,lll ~~ ... ) 
" ... sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang 
besar. "(QS. Luqrnan: 13). 

Dan Allah 3' berfirman: 

"Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. dan Dia mengampuni 
segala dosa yang se/ain dart (syirik) itu, bagi siapa yang dikehendaki-Nya ... " (QS. 
an-Nisa': 48). 

(-.· .~:,---('~·--- -.. ~--:. ~--=--··f·~--.... ;. ''.lJ·,~-i:,- -,,•;1- ·f•.~;-) ...... -~ ..... ..... • .J ~ • ~ ..., •• ~ ..... _ • .., ~ . ..,,._ .J J.11.1,J ...,----~,- ..., ...,---. . - ..., ., ,. v, ..,---., ,_ - ,_ u-, 

"Dan sesungguhnya Kami telah mengutus rasul pada tiap-tiap umat (untuk me
nyerukan): "Sembahlah Allah (saja), danjauhi/ah Thagut itu. "(QS. al-Zurnar: 65). 
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Diriwayatkan dari Jabir ra. bahwa Rasulullah ~ bersabda: 

((,,t,, '1l...' ,:--. :, ' '~-~;' " i:;.j, '1l...' ,:--. :, ' ';.,'•I' _.i' ')) 
J~ i.r-l 4!, ~ !J,A ~ ~., . . i.r.l 4!, ~ !J.,,-!-t .1 4JI i.r, ~ 

. . 

"Barangsiapa yang menghadap Allah dengan tidak menyekutukan-Nya dengan apapun, 
maka dia masuk surga. Barangsiapa yang menghadap-Nya dengan menyekutukan
Nya dengan sesuatu apapun, maka dia masuk neraka." (HR. Muslim). 

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ra. bahwa Nabi .~ bersabda: 

(( ... ~¼ !l~I Jli (,A ~:, ~I J:,:.:, 4 (,ili , ~U.~I ~I I~!)) 

"Hindarilah tujuh perkara yang menghancurkan. Para sahabat bertanya. "Apakall ke
tujuh perkara itu, wahai Rasulullah? Beliau menjawab. "Menyekutukan Allah ... dst." 
(Muttafaq 'alaih). 

Diriwayatkan dari Mu'adz bin Jabal ra. ia berkata: Saya pemah berboncengan 
dengan Nabi ~ di atas seekor keledai. lalu beliau bersabda: 

~I j;._ : Jli .~f ~:,:.:,:, ~I : ~ 'i ~I ~ :~I j;._ ~:, :~I ~ ~I j;._ ~ :;-:'xf , ~~ 4)) 
, ,,. .,,,, "f ,,. . J - , , f • , 

(( ... t;::,~!lA"i :;~x.;"y ~1~:~1~J ,t;::,~l:,S-A-Y:,;j~~ :~'~ 
. . 

"Wahai Mu'adz, tahukah kamu apa hak Allah atas harnba dan hak hamba atas Allah? 
Saya menjawab. "Allah dan Rasul-Nya lebih mengetahui." Beliau bersabda. "Hak 
Allah atas harnba adalah mereka menyembah-Nya dengan tidak menyekutukan-Nya 
dengan apapun. dan hak hamba atas Allah adalah Dia tidak menyiksa orang yang 
tidak menyekutukan-Nya dengan apapun ... " (HR. Bukhari dan Muslim). 

Faadah: 
1. Bahaya syirik. dan sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik 

kecuali dengan bertaubat darinya. tidak seperti dosa-dosa lai1111¥a yang di ba
wah kehendak-Nya. 

2. Barangsiapa yang mati dalam keadaan syirik. maka amal perbuatannya gugur 
dan tidak berguna. Di samping itu. syirik merupakan penyebab kekalnya di 
neraka. 

3. Keutamaan tauhid, di mana ia merupakan tujuan diciptakannyajin dan manu
sia. dan ia juga penyebab terbesar untuk masuk surga dan selamat dari neraka. 

3. Bahaya rtya dan ia termaauk syirik. 
Allah~ berfirman: 
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"Maka kecelakaanlah bagi orang-prang yang shalat, (yaitu) orang-orang yang 
lalai dari shalatnya.orang-orang yang berbuat riya. dan enggan (menolong dengan) 
barang berguna." (QS. al-Ma'iin: 1-7). 

Diriwayatkan dari Abu Sa'id bin Fadlalah ra. bahwa ia pemah mendengar 
Rasulullah ~ bersabda: 

,~f ~ 4,W. · !1'·• f;:,lS' •· - : lZ- ;u ~ ;_;- ~ ·_-, ~ui, ·_-,-. · · ~" -. ·,· \11 ~, --- 1j1» _ __ ~ J"" ~ i .., _ ._ . u rr.:. _ ._ r .r.: i:r~ ., ~., c::--- _ 
(( ·•· '• 11 - ,::.-•. ,, -·. f '+., ~ ,; • • ·-,-': iL-ji ;J.r- ~~Ur"'~ @ I,)~!~~ ~y • -- -

"Ketika Allah mengumpulkan orang-orang terdahulu dan orang-orang belakangan 
pada hari kiamat, yaitu hari yang tiada keraguan tentangnya, maka ada yang berseru: 
"Barangsiapa yang menyekutukan Allah dengan seseorang dalam melakukan suatu 
amalan, maka hendaknya ia menuntut pahala dari orang tersebut, karena Allah tidak 
rnembutuhkan sekutu." (HR. Tirmizi). ,. 

Diriwayatkan dari Abu Sa'id al-Khudri ra. ia berkata: Pemah suatu ketika 
Rasulullah ~ menghampiri kami ketika kami berdiskusi tentang al-Masih Dajjal, 
lalu beliau bersabda: 

.~,~~, :Jlii .~,J~~~~ :&i~~~jJ'c:. :;,~~:....,l.f~~;.s-:J.f~f» 
((~} 1!...)' I t:.: '. "W 41¼ '. •~•: i-_: '1!...)" I"~- ~f 

- • -~ ~ ir, "J. - i:r.:r-- ,.,.-. ir-- r .JAt . 
"Maukah kalian aku beritahu tentang sesuatu yang paling aku takutkan atas diri 
kalian dari pada al-Masih Dajjal? Kami menjawab: Ya, wahai Rasulullah. Lalu beliau 
berkata: Syirik yang tersembunyi (syirik khaff). yaitu seseorang mengerjakan shalat. 
lalu ia menghiasi shalatnya karena ia melihat ada orang yang mem:perhatikannya." 
(HR. lbnu Majah). 

Faedah: 
l. Waspada terhadap riya, dan ancaman yang sangat berat bagi orang yang ber

amal karenanya. 
2. Kadang-kadang seseorang terjerumus ke dalam perbuatan riya tanpa ia sadari. 
3. Amal perbuatan orang yang riya ditolak dan tidak diterima. 

4. Doa. 
Allah~ berfirman: 

( '_<:t' ~ f • . •, ·, '..<:~ -.,;-) ···r-~ i.r.,,S,~ r..J u ... ., 

"Dan Rabbmu berfirman: "Berdoalah kepada-Ku. niscaya akan Ku-perkenankan 
bagimu ... "(QS. al-Mukmin: 60). 
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Dan firman Allah ~: 

( ... ~~~ ,~~ ~~, i;,.; ~f :;~ ;;~ -;s. ~~~ ~t. ,~r,) 
"Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu tentang Alm. maka (iawah/ah). 
bahwasanya Aku adalah dekat. Aku mengahulkan permohonan orang yang mendoa 
apabila ia berdoa kepada-Ku ... "(QS. al-Baqarah: 186) 

Dan firman Allah~: 

(;._,:.. ~, ~~ ~~ ~~ ~~ ~ ,:;~,) 
"Berdoalah kepada Rabbmu dengan herendah diri dan suara yang lembut. Sesung
guhnya Allah tidak menyukai ·orang-orang yang melampaui batas. "(QS. al-A'raf:55). 

I?iriwayatkan dari Nu"man bin Basyir ra. bahwa Nabi ~ bersabda.: 

((~~~I ~ ~~~I)) 

"Doa itu adalah ibadah." (HR. Tirmizi dan Abu Daud). 
Diriwayatkan dari Abu Hurairah ra. bahwa Rasulullah .1J. bersabda: 

«;~~, (,.:,;s-ti ~c. :,.~ ~.:, ~ ~' ~~ ~ ~)f» 

"Sedekat-dekat seorang hamba dari Tuhannya adalah ketika ia sujud. Oleh karena 
itu, perbanyaklah doa (ketika sujud)" (HR. Muslim). 

Diriwayatkan dari Aisyah ra. ia berkata: Rasulullah .~ sangat menyukai doa 
yang ringkas dan padat dan meninggalkan yang lainnya. (HR. Abu Daud). 

Diriwayatkan dari Ubadah bin Shamit ra. bahwa Rasulullah -tq. bersabda: 

~ ~ ~ :,f ~'A-!~ ~ii},~~,~~, ~f Jt. ~~,~I.ff~~,.~~:;~~~ ~ ~)) 
(( , ,Clai. f '1.,' :i; ~ ~ lli.. :-• I\ 
~ J , ·, .J l°' ~• t • 1 , ,:.r-

"Tidaklah seorang hamba berdoa melainkan Allah memberinya apa yang ia minta. 
atau Allah menyimpan baginya di akhirat dengan yang lebih baik dari (permintaan)
nya, atau menghindarkannya dari keburukan yang serupa dengannya, selama ia tidak 
berdoa (memohon) suatu dosa atau memutuskan persaudaraan." (HR. Muslim). 

Diriwayatkan dari Ubadah bin Shamit ra. bahwa Rasulullah ~ bersabda: 
~ , • , { I -~ • ,_ , f - • , , • I 

~IJU~;!+'Y ls-~ t:..ISJS~ci-'~~ ~ ~,;.~ ~:. )Jt~~'y ~, .;,_~» . . 
((~~~~l:~JS'~I 

"Doa seorang muslim bagi saudaranya dengan cara tersembunyi (dari jarak jauh) itu 
dikabulkan. Di kepalanya ada malaikat yang selalu menyertainya. Ketika ia mendoa-

-
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kan saudaranya dengan kebaikan, maka malaikat tersebut berkata: Amin, dan semoga 
kamu mendapatkan ha! serupa." (HR. Muslim). 

Faedah: 
1. Doa adalah ibadah. Tidak diperkenankan memalingkan ibadah kepada selain 

Allah. Barangsiapa yang memalingkan ibadah kepada selain Allah,-maka ia 
telah musyrik. Ketahuilah bahwa doa memiliki kedudukan yang tinggi, karena 
Rusulullah -~ memasukkannya sebagai ibadah, bahkan sebagai rukun terbesar 
dari ibadah. 

2. Disunahkan melirihkan suara ketika betdoa, sebagaimana disunahkan pula 
berdoa dengan kalimat yang ringkas dan padat, yaitu doa yang menghimpun 
banyak kebaikan dengan kalimat yang sedikit. 

3. Seseorang dilar~g berdoa yang merugikan j i wa, harta, atau anaknya. 
4. Disunahkan mendoakan kaum muslimin secara tersembunyi (tanpa sepenge

tahuan mereka). 
5. Dikabulkannya doa tidak berarti terwujudnya sesuatu yang diminta. Bisa jadi 

karena doanya tersebut, ia terhindar dari keburukan ha! yang serupa. Atau, 
permintaannya tersebut disimpan baginya di hari kiamat. dan sebagai balasan
nya.. kelak ia akan diberi sesuatu yang paling ia butuhkan. 

5. llmu. 
Allah~ berfirman: 

( ''.'.1"..:;,_, '. •.11•,, ''.'.1"..: '. •.11•1 • :' "l~ 'li ) ... u ..,..-,: :l ~, .J u ..,..-,: ~, '-i..r-! c..r i.r··· 

"Katakanlah: "Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang 
yang tidak mengetahui." (QS. az-Zumar: 9) 

Dan firman Allah~: 

( ... >=-'~J~ ~I t'_/_,f ::;.~(, ~ (,t.t~ ::;.~t j,I ~:;. ... ) 

" ... niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan 
orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa de raj at "(QS. al-Mujadalah: 11 ). 

Dan firman Allah~: 

(~ ~~~~~Ji~) 
"Dan katakanlah: "Ya Rabbku, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan." (QS. 
Thaha: 114 ). 

Dan firman Allah~: 

(j~I -.,~ -•· ~I . '• •. , Wi) 
,, ·- ~ ~ 
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"Sesungguhnya yang ta/cut kepada Allah diantara hamba-hamba-Nya, hanya/ah 
u/ama. " (QS. Fithir: 28). 

Diriwayatkan dari Mu'a~yah ra. bahwa Rasulullah ~ bersabda: . -- . ((~I ✓,!-. •• ;•~ ~ Jil ~;. ~)) 

"Barangsiapa yang Allah kehendaki mendapatkan kebaikan, maka Dia akan mem
berinya pemahaman agama." (Muttafaq 'alaih). 

Diriwayatkan dari Anas ra. bahwa Nabi ~ bersabda: 

(c:° "• l.~I • f •. • ~:-~ 41 '1.;,_ •., •• f ili ~ :_i;,_ •. ')) 
1./""'f'; ~~..,..«-t _,i.r,:-d'ft ,r--d' 

"Barangsi"3 yang m~ngajarkan suatu ilmu, maka ia akan mendapatkan pahala orang 
yang mengamalkannya, tanpa mengurangi sedikit pun pahala orang yang mengamalkan 
tersehut." (HR. lbnu Majah). 

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ra. bahwa Rasulullah ~ bersabda: 

«ti~~~~ ,LJJjf ~ 2;~jf .~~ ;;~ .~~~ ~~ ;~ c.~;;1 r~r::,;1 ~~ ,~~» 
"Jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amal perbuatannya, kecuali tiga 
perkara, yaitu sadekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, atau anak salel1 yang selalu 
mendoakannya." (HR. Muslim). 

Diriwayatkan dari Sahal bin Sa' ad ra. bahwa Rasulullah ~ bersabda: 

((~IF ~ clJ ~ 1~1J ~.) ~ ~1 ~fft t\l' ~IJ)) 

"Demi Allah, jika Allah memberi hidayah dengan perantaraarunu kepada satu orang 
itu lebih baik bagimu daripada onta merah (harta tennewah, penj.)." (HR. Bukhari). 

Diriwayatkan dari Abdullah bin 'Amr bin 'Ash ra. bahwa Rasulullah ~ ber
sabda: 

((~T:,iJ 'i)s- 1:,li;n 

"Sampaikan (ilmu) dariku walaupun hanya satu ayat." (HR. Bukhari). 

F__.ah: 
1. Ayat-ayat dan hadis-hadis di atas rnenerangkan keutamaan ilmu dan orang

orang yang memilikinya. Dan. pemahaman agama merupakan bukti bahwa 
Allah menghendaki kebaikan bagi seorang hamba. Disamping itu, menuntut 
ilmu merupakan salah satu penyebab untuk bisa masuk ke dalam surga. 

2. Besamya pahala mengajari dan menunjukkan manusia pada kebaikan. serta 
menyampaikan ilmu walaupun hanya sedikit. Dan ilmu tersebut akan mem
beri manfaat bagi manusia setelah ia meninggal dunia. 
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3. Menuntut ilmu lebih utama daripada ibadah-ibadah sunah. 
4. Perlu adanya keinginan kuat untuk mendidik anak-anak dengan pendidikan 

yang baik. 

6. Amar rnakruf dan nahl munkar. 
Allah~ berfirman: 

< ..iiv · • · ·- <":'_ i, - ,. ., .,, · • • ~ . .-.. i1.. ,. • "U l!.u • - • f -•f ,., :._~<) ... , , u~y.J ~ ~ u_,.:...J ~.J..r-, U.J.,.. . '!" . , ~ f- ,_. _r.i:- r 
"Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia. menyuruh kepada 
yang makruf, dan mencegah dari yang munkar. dan beriman kepada Allah ... "(QS. 
A.li Imran: 110). 

'\ 

Dan firman Allah 1f.: 

<~;=--!~~;, ~ ~~:,t, p, ~ ~*:, ~:,~½ ~:,:;t;:, ?' J~ ~~~ tf ~ )8:,) 
"Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebaji
kan, menyuruh kepada yang makru(dan mencegah dari yang munkar: mereka ada
lah orang-orang yang beruntung. "(QS. Ali Imran: 104). 

Diriwayatkan dari Abu Sa'id al-Khudri ra. ia berkata: Saya pemah mende
ngar Rasulullah ~ bersabda; 

«iJ~"' :...;.:;,f :.w~- • i; i ·-1..~_: :..i ;;u •,;t:..Ll ·_1..;~_: :.., ;;u .~;~•:.•ii"":~-...<:. f- •. -» -~ , ., ,, , c;--:. r , ,, ,, c;--: r . ,, -, - - .r-- r-:- i.S .J .:.r - . -
"Barangsiapa diantara kalian yang melihat kemungkaran. hendaklah ia merubahnya 
dengan tangannya. Jika (dengan tangannya) ia tidak mampu. maka dengan lisannya. 
Jika (dengan lisannya) ia tidak mampu. maka dengan hatinya. dan yang demikian 
itu adalah selemah-lemahnya iman.·· (HR. Muslim). 

Diriwayatkan dari Hudzaifah ra. hahwa Nabi q. bersabda: 

~ ~ 4~ ~:,;. ;. :.:! ~f Ji, ~:,;i :,f _p, ~ ~~J ~:,~½~:;ti~~~ ~~1:,» 
((~~l~;u~~~ 

"Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya. sungguh kalian akan mcmerintahkan 
kepada perbuatan baik dan melarang dari perbuatan buruk. atau Allah akan segera 
mengirimkan siksa-Nya. lalu kalian berdoa tapi tidak dikahulkan." (IIR. Tirmizi). 

Diriwayatkan dari Abu Bakar ash-Shiddiq ra. ia berkata: Saya pemah mende
ngar Rasulullah 1J. bersabda: 

«~>-:>~;re·.:! ::,f Ji, ~:,f ~~ )s:. ,:,ll.~ ~ ~Ui.11 i:,C ,)~ :_,..81 ~~>> 
"Jika sekelompok manusia melihat seseorang sedang melakukan kezaliman. namun 
mereka tidak mencegahnya. maka Allah akan menimpakan siksa kepada mereka ka
renanya." (HR. Abu Daud, Tirmizi dan Nasa'i). 
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Faedah: 
1. Amar makruf dan nahi munkar adalah penyebab kebahagiaan. 
2. Barangsiapa yang melihat kemungkaran, maka ia wajib merubahnya sesuai 

dengan kemampuannya. 
3. Mencegah kemungkaran dengan tangan (kekuasaan) itu dilakukan oleh orang 

yang memilikinya, seperti seorang ayah di rumahnya, dan seorang pemimpin 
atau yang mewakilinya. 

4. Mengingkari kemungkaran dengan hati berarti membenci dan meninggal
kannya. 

5. Meninggalkan amar makruf dan nahi munkar adalah penyebab tidak dikabul
kannya doa dan turunnya siksa Allah. 

7. Tata krama amar maknlf clan nahi munkar. 
Allah ~ berfirman: 

( ... '.,. f, ' ~4 ~J->~J QI ~:;j1:, ~4 ~.J i".. 11 '~i) ~ ~ i.r, , f""T, , , , , , , ';'=, U' - t 
"Serulah (manusia) kepada jalan Rabbmu dengan hikmah dan pelajaran yang 
baik dan bantahlah mereka dengan cara yang /ebih baik ... "(QS. an-Nahl: 125). 

Dan firman Allah~: 

( ... cl!'' ·. I°'·-:.~ ....iii1 '1a•1i Uai ~ ._,, ~ :::..:J .J,1-:; ~- t:.,j) 
~ ~ ~ ,_. -, .,.., f""T , , ~ , J , 

"Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap 
mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar. tentulah mereka menjauh
kan diri dari seke/ilingmu ... "(QS. Ali Imran: 159). 

Diriwayatkan dari Aisyah ra. bahwa Rasulullah ~ bersabda: 

((.ili' '\Ii . ,_:- 11 ~ __ ,., Jil t1» , -r I.F, iJI ..r . , - ~J -

"Sesungguhnya Allah Dzat Maha Lembut yang menyukai kelembutan dalam segala 
hal." (Muttafaq 'alaih). 

Diriwayatkan dari Aisyah ra. bahwa Nabi ~ bersabda: 

((~t:!,~! :~ ~ t?- ~J ~lj ~! t~ ~ 0~ ~ J.i~I t!)) 
"Tidaklah kelembutan terdapat pada sesuatu melainkan ia menghiasinya. dan tiqaklah 
kelembutan hilang dari sesuatu melainkan ia mencelanya." (HR. Muslim). 

Diriwayatkan dari Jarir bin AbdillaQ ra, ia berkata: Saya pernah mendengar 
Rasulullah l) bersabda: 
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"Barangsiapa yang terhalang dari kelembutan, maka ia terhalang dari semua kebaikan." 
(HR. Muslim). 

FIINIIII: 
1. Dianjurkan bersikap lembut clan mengikuti metode hikmah dalam berdakwah, 

amar makruf, clan nahi munkar. 
2. Dianjurkan bersikap lembut dalam segala urusan. Dan, bagi orang yang terha

lang dari kelembutan, berarti ia terhalang dari semua kebaikan. 

8. Berbaktl pacla kedua orang tua. 
Allah ~ berfirman: 

"Dan Kami wajibkan manusia (berbuat) kebaikan kepada dua orang ibu-bapak
nya ... " (QS. al-'Ankabut: 8). 

Dan firman Allah~: 

. ~fa~~~ j{ ~f ~I !l~ ~ ~1 l;t:.,;..1 i:,;~r,j~ ;~ ~} lj~ ~f ~ ~:,) - < , ,- , - . , , • f 
t:.;...,s- •(,; ~ JiJ ~:,.;..~:, J 

"Dan Rabbmu te/ah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah se/ain Dia 
dan hendak/ah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika 
salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam 
pemeliharaanmu, maka·sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya 
perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak TJ1ereka dan ucapkanlah kepada 
mereka perkataan yang mulia. "(QS. al-Isra': 23 ). 

Dan firman Allah ii: 

~I ~~ ~~l~J ~ ~I ~f ~~ ._j, ~~J ~J ~ tr.:, ~f ~:j~ ~~I~ ~t:..;~j ~:,:,) 

"Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu
bapanya; ibunya telah mengandungnya dalam keadaqn lemah yang bertambah
tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada 
dua orangibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu. "(QS. Luqman: 14). 

Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas"ud ra. ia berkata: Saya pemah bertanya 
kepada Nabi 8,: 

~~f~ ;:- i; ·~~1)1~ :Jli~~f~==..ii .~:,~i~, :Jli~~1J~~f p,~f» 
((.Jil 1•~- • ~~I :Jli , ~ I.F, ,· 

"Amalan apa yang paling disukai oleh Allah?" Beliau menjawab. "Shalat pada wak
tunya." Lalu saya bertanya lagi. "Kemudian apa lagi?" Beliau menjawab. "Berbakti 
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kepada orang tua." Lalu saya bertanya lagi, "Kemudian apa lagi?" Beliau menjawab, 
"Berjihad dijalan Allah." (Muttafaq 'alaih). 

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ra, ia berkata: 

~ : Jli '~f : JU Cj ~i:.:., h c('l!J, j;..f;; '~I J:,:.:, ~ : JUi ~I ~:,:.:, J! ~.) ;~)) 
((!ly.1 : JU Cj;; ~ : Ju , ~f :JU Cj;; ~ : JU , ~f : Ju Cj;; 

"Ada seseorang datang kepada Rasulullah ~, lalu bertanya, "Siapakah yang paling 
berhak saya pergauli dengan baik, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "lbumu." Ia 
bertanya, "Kemudian siapa lagi?" Beliau menjawab, "lbumu." Ia bertanya, "Kemu
dian siapa lagi?" Beliau menjawab, "lbumu." Ia bertanya, "Kemudian siapa lagi?" 
Beliau menjawab, "Ayahmu." (Muttafaq 'alaih). 

Faedah: 
l . Islam sangat menghormati kedua orang tua dan memerintahkan untuk me

naati keduanya, serta menganjurkan untuk berbakti kepada keduanya. 
2. Amal perbuatan yang paling disukai Allah setelah shalat pada waktunya 

adalah berbakti kepada kedua orang tua. 
3. Larangan keras untuk mendurhakai keduanya, berkata kasar, dan mengucap

kan "Ah" (sebagai ungkapan penolakan atas perintah/panggilan keduanya. 
penerj.) kepada keduanya. 

4. lbu memiliki kedudukan yang penting, bahkan dalam ha! berbakti dan taat 
ibu lebih didahulukan daripada ayah. 

9. Akhlak baik. 
Allah ~ berfirman: 

"Dan sesungguhnya kamu benar-benar herhudi pekerti _vang agung" (QS. al
Qalam: 4). 

Dan firman Allah~: 

(dly ~ \~~ '.. °t;i1 ,L;~}~ l~ ~ }, i-,.J ~~I;. ~J ~) 

"Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kumu herlaku lemah lembut terhadap 
mereka. Sekiranya kamu hersikap keras /agi herhati kasar. tentulah mereka 
menjauhkan d;ri dari sekelilingmu ..... (QS. Ali Imran: 159). 

Diriwayatkan Abu Darda· ra. bahwa Nabi q.. bersabda: 

((~p1 ~Lill~'.! Ji\~~ ~I~~ ~yjl rY-~I~\~~ j!f :~ ~ ~)) 
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"Tidak ada sesuatu yang lebih berat dalam timbangan seorang hamba pada hari 
kiamat daripada akhlak yang baik. Sesungguhnya Allah akan murka kepada orang 
yang berlaku keji dan berkatajelek serta buruk nada bicaranya." (HR. Tirmizi). 

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ra. ia berkata, "Rasulullah 8 pemah ditanya 
tentang amal perbuatan yang paling sering menyebabkan orang masuk surga, lalu 
beliau menjawab, "Bertakwa kepada Allah clan berakhlak baik." (HR. Tirmizi). 

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ra. bahwa Rasulullah ~ bersabda: 

«~W ~<'u- ~<'u-' till,.·•~· f l!(.;1 '.· .. "•'-it,,,:.£)) 
~ ,, rJ -- rJ -- ., r+-- ~ ~.,.. ~• 

"Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. 
Orang yang paling baik diantara kalian adalah orang yang paling baik terhadap 
istrinya." (HR. Tirrtiizi). 

Diriwayatkan dari Aisyah ra. ia berkata. "Saya pemah mendengar Rasulullah ~ 
bersabda: 

((~WI ~~, ~:,~ #- h !l~~ ~~' ~p> 
· "Sesungguhnya orang mukmin itu akan sampai pada derajat orang yang berpuasa lagi 
beribadah padamalamhari (qiyamul /ail)denganakhlaknyayang baik. "(HR. Abu Daud). 

Faedah: 
1. Penjelasan tentang baiknya akhlak Rasulullah ~-
2. Keutamaan akhlak yang baik beserta kedudukannya, dan akhlak yang baik 

tennasuk perbuatan yang paling sering memasukkan orang ke dalam surga 
dan meningkatkan derajatnya. Dan, sesungguhnya amal perbuatan itu akan 
ditimbang pada hari kiamat, clan sesuatu yang paling berat dalam timbangan 
seorang muslim adalah takwanya kepada Allah dan akhlaknya yang baik. 

3. Islam menganjurkan untuk bertutur kata clan bertindak yang baik, clan melarang 
untuk bertindak keji. 

4. Pentingnya pergaulan yang baik antar suami istri. 
5. Iman dapat bertambah dengan melakukan ketaatan clan berkurang karena ke

maksiatan. 

1 O. Lembut_ dan sabar. 
Allah ~ berfirman: 

<, ' , , .... . , , • , , , , .. ') 
~• ' •. I° • ··~ '--'1iJI ~ u.; ~ •-I' ~ ~ .Jit ' •• (.;..' W 
~~ ~ ,. -- .,,.,,.... -- Lr', J • 

"Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap 
mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka men
jauhkan diri dari sekelilingmu ... "(QS. Ali Imran: 159). 
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Diriwayatkan dari Aisyah ra. bahwa Rasulullah ~ bersabda: 

«Js- ·EJ, · -.:-,, ~ .. _ •. , ~, t1» , -!" ~ .:;, .J' • , - ~J -

"Sesungguhnya Allah adalah Dzat Maha Lembut yang menyukai kelembutan dalam 
segala hal." (Muttafaq 'alaih). 

Diriwayatkan dari lbnu Abbas ra. ia berkata: "Rasulullah .~ berkata kepada 
Asyaj Abdul Qais: 

((;l,;"/IJ ~I : J,11•. ~~?"~ ~::j• oi--~ ~l)) 

"Sesungguhnya dalam dirimu terdapat dua budi pekerti yang disukai Allah. yaitu 
santun dan penyabar."' (HR. Muslim). 

Diriwayatkan dari Aisyah ra. bahwa Nabi ~ bersabda: 

((;J~ ;r~ :~ ~ t?- ~:, ;J(j ;r~ :~ ~ ~~ ~ ~) t~)) 

"Tidaklah kelembutan terdapat pada sesuatu melainkan ia menghiasinya. dan tidaklah 
kelembutan hilang dari sesuatu melainkan ia mencelanya."' (HR. Muslim). 

Diriwayatkan dari Jarir bin Abdillah ra. ia berkata. "Saya pemah mendengar 
Rasulullah ~ bersabda: 

( js- . •:::.._ i1 • • ' -• :)• I - ' ' ' .• ) .r.- r Y"! ..,, r Y"! ..,.. 

"'Barangsiapa yang terhalang dari kelembutan. Q1aka ia terhalang dari semua kebai
kan:· (HR. Muslim). 

Faedah: 
1. Allah menyukai kelembutan. dan kelembutan adalah penyebab datangnya 

kebaikan. 
2. Diantara sifat ·penghuni surga adalah mudah dan lembut dalam bergaul 

dengan sesama. 
3. Keutamaan sifat santun dan ancaman terhadap sifat pemarah. 

11. Kasih sayang. 
Allah berfirman ·1entang sifat Rasulullah 9'>: 

( 
... ' ... ,,, , •• JI. ) 

·--~.) J_,.,.) ~}J½•·· 

.. ... amat bel.1s kasihan lagi penyayang rerhadap orang-orang mukmin." (QS. at
Taubah: 128). 

Allah~ juga berfirman tentang orang-orang yang beriman: 

( .• ~-- 't.;..' ) ···~· .) .. ·. 
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" ... tetapi berkasih sayang sesama mereka ... "(QS. al-Fath: 29). 
Diriwayatkan dari Jarir bin Abdillah ra. bahwa Rasulullah .,s;J, bersabda: 

((, l!J, ' , • , ~ •. , ~, ' , • , ~)) ..r (» .Y- ~ (» .;! 

"Allah tidak mengasihi orang yang tidak mengasihi orang lain." (Muttafaq ·aiaih). 
Diriwayatkan dari Abu Hurairah ra. ia berkata, "Saya pemah mendengar 

Rasulullah ~ bersabda: 
II • I ,, « . ...ij, •. 'Yl ~• ,, ~-.:~ "Y» 
~- ~ ..r r..r 

"Kasih sayang itu tidak akan tercerabut kecuali dari orang yang celaka." (HR. Ahmad 
dan Tirrnizi). 

Faedah: 
1. Kasih sayang terrnasuk sifat bagi kaum mukminin. 
2. Mengasihi sesama manusia terrnasuk sebab-sebab yang mendatangkan kasih 

sayang Allah. 
3. Dicabutnya rasa kasih sayang dari hati seseorang itu sebagai pertanda 

celakanya orang tersebut. 

12. Keharaman untuk berlaku zallm. 
Allah~ berfirrnan: 

( ' u.; • ·'• ~- • , •. '. • -IUalJ ~---> e -~ .,~~..r-:--, -

" .. Orang-orang yang zalim tidak mempunyai teman setia seorang pun dan tidak 
(pula) mempunyai seorang pemberi syafaat yang diterima syafaatnya." (QS. al
Mukmin: 18). 

Diriwayatkan dari Abu Dzar ra. dari Nabi .~ tentang sesuatu yang diriwayat
kan dari Allah, bahwa Allah~ berfirrnan: 

«I"-~ ,u.; ;..i Lo'' ' ;..c ~!i:; .. : · ·., ,~ :.ib, ~•- · ~1 · .,~ t;)) 
,- :.,-. •• • .J ..,,- is- r- '.,;>" '-F. '-?, ., • 

"Wahai harnba-harnba-Ku, seswigguhnya Aku telah menghararnkan kezaliman atas 
diri-Ku dan Aku menjadikannya sebagai sesuatu yang haram di antara kalian. 
O\eh karena itu, janganlah kalian saling berlaku zalim ... " (HR. Muslim). 

Diriwayatkan dari Mu'adz bin Jabal ra. dalam hadits yang menjelaskan tentang 
pengirimannya ke Y aman, Rasulullah ~ bersabda: 

«~~ ~' ~:, ~ ~ ~~ r~ii; ~ ;, ~~~ ~(., ... » 
" ... dan takutlah kamu terhadap doa orang yang terzalimi, karena diantara doanya 
dan All~ itu tidak ada penghalang." (Muttafaq 'alaih). 
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Diriwayatkan dari Abu Hurairah ra. bahwa Nabi ~ bersabda: 

"Barangsiapa menzalimi saudaranya pada harga dirinya atau yang lainnya, maka 
hendaklah ia meminta agar itu dihalalkan sebelum dinar dan dirham tidak ada 
gunanya. Jika ia memiliki amal saleh. maka. amalan tersebut akan diambil darinya 
sesuai kadar kezalimannya. Namun. jika ia tidak memiliki kebaikan. maka (dosa) 
kejahatan orang yang dizalimi tersebut akan diambil dan dibebankan kepadanya." 
(HR. Bukhari). 

Faeclah: 
1. Larangan berlaku zalim beserta ancamannya. 
2. Siksa bagi orang yang berlaku zalim sangat berat di dunia dan akhirat. 
3. Doa buruk yang diucapkan orang yang dizalimi kepada orang yang menza

limi itu dikabulkan. 

13. Kehormatan darah orang Islam. 
Allah~ berfirman: 

"Dan barangsiapa yang memhunuh seorang m11kmi11 de11ga11 sengaia. maka halasan
nya ialah jahannam, Kekal ia di da/anmn1 dan .·II/ah murka kepadanm. dan mengu
tukinya serta menyediakan azah yang hcsar hagim,1 "(QS. an-Nisa': 9~). 

Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas·ud ra. hahwa Rasulullah ~ bersabda: 

((~~:Ui -i ~yj, ~Y- ~l!J,::;. ._.';,.·;; \~ J~f)) 

"Yang pertama kali diputuskan di antara manusia pada hari kiamat adalah urusan 
pertumpahan darah."' (Muttafaq · alaih ). 

Diriwayatkan dari Abdullah bin · Amr ra. bahwa Rasulullah Bi> bersabda: 

((~ f.-~ ~ ~ ~' ~ ~:,.f Q~, Ji~)» 
"Swigguh hilangnya dunia lebih ringan bagi Allah daripada terbunuhnya seorang 
muslim." (HR. Nasa'i dan Tirmizi). 

Faeclah: 
I. Larangan keras membunuh orang Islam dan kehormatan se9rang muslim di 

sisi Allah sangat mulia. 



2. Yang pertama kali diputuskan di antara manusia pada hari kiamat adalah 
• JruSan pertumpahan darah, karena besamya dosa yang berkaitan dengannya 

3. -'~asan orang yang membunuh di dunia adalah hukuman mati, dan di akhirat 
dia kekal di neraka. 

14. Hak musllm. 
Allah ~ berfirman: 

( ... ;~} ;:,~jJI Q}) 

"Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara ... "(QS. al-!1ujurat: 10). 
Diriwayatkan dari Abu Musa ra. bahwa Rasulullah ~ bersabda: 

((~ !'.:,; ~~~~~~:A ::r..~1)) 

"Orang mukmin dengan orang mukmin lainnya laksana sebuah bangunan yang saling 
menguatkan satu sama lain:• (HR. Bukhari). 

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ra. bahwa Rasulullah ~ bersabda: 

,.,, ~\;,' "• • .,,, ~01 i:._ j~jl 't< ~ ... ';,,• ~~ ;,,- ,,. ~ '~, ~l~it • { f ~l~it)) .~., ,.,~~ri.rr-- c.r-r-- ir ~ ., ·- • ., ..,.rt :I ·r--.,. r---
«:.1~-~i, ;~f ·-· -~f-•.,,·. • ·, '' ,tau. ... ~,, 
r,-- ~ .r- ~ -~ ~ iS,-

"Orang muslim adalah saudara sesama muslim, ia tidak boleh mengkhianatinya, 
mendustainya, dan menghinakannya. Kehormatan, harta, dan darah setiap muslim 
terhadap muslim lainnya adalah haram. Ketakwaan terdapat di sini (maksudnya, di 
dalam hati). Cukuplah seseorang dikatakan jahat jika ia menghina saudaranya sesama 
muslim." (HR. Tirmizi). 

Diriwayatkan dari Anas ra. bahwa Nabi ~ bersabda: 

«j ~ ~ ~~ :..-: ~ :.c~f ~ · • =-i» ,, , .,. ,., ,.,.,.r>, ~Jt 

"Tidaklah seorang dari kalian beriman (dengan sempurna) sebelum ia mencintai 
bagi saudaranya apa yang ia cintai bagi dirinya." (HR. Bukhari). 

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ra. bahwa Rasulullah a,. bersabda: 
• I . ti I I II _J I ti I .. 

. .1 •••.· ·•-•.-- ~UII •·,_,·c•. 'C<~dl' ·'tI1J1,_,'c'. :~c~•·.-' ·'"·')) .,, ..r.--~ r- iY'., - ·- r .Jt -• J" ~ 'l.J"' ..,- • • • J" ~ "'O'"" - ~ ..,- iY' . . , . ....., , -' ....... ,, -~ 
iJ0

' • • di' ;' · ~I' ~, · di;·:· ~1 · W:..:. -:· ·." ;'·~I' ~1 · ~di-• , ~I . ~ 'I! .J -~ '.J • 'I! ,,- . 'I! , ,,- i:,r'.J -~ .J • 'I!,. r- . 
f • , • 

((~ iJ", . ~, t\S" ~' , ., . y 'I! . , . 
"Barangsiapa menghilangkan salah satu kesusahan dunia dari seorang muslim, maka 
Allah akan menghilangkan darinya salah satu kesusahan hari kiamat. Barangsiapa 
memudahkan orang yang sedang kesulitan di dunia, maka Allah akan memudah
kannya di dunia clan akhirat. Barangsiapa menutupi (aib) seorang muslim di dunia, 
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maka Allah menutupi (aib)nya <ii dunia dan akhirat. Dan Allah akan selalu menolong 
~ba selama hamba itu mau menolong saudaranya." (HR. Tirmizi). 

Faedah: 
1. Orang mukmin adalah saudara bagi mukmin lainnya, yang tua ataupun yang mu

da. yang memimpin ataupun yang dipimpin. 
2. Dianjurkan saling tolong-menolong diantara kaum musrimin dan membantu se

tiap orang yang membutuhkan bantuan selain perbuatan maksiat. 
3. Membantu orang yang membutuhkan memiliki keutamaan dan pahala yru.1g besar. 

15. Hak tetangga. 
Allah ~ berfirman: 

~I II~ J~(, ~~IJ ~i:;j1J ~I· !lf',J t;t:.;..1 J.~(,jlµ lE;!, ~ l°fi .).s ~J ~I (,~IJ) .. .. .. .. .. 
( ••• 1' •_,, • y ~l, ~t:.il' .._1;.j, t,;.j( 
~ ~-'-· . ,,. , .J, . . J . .J - - -

"Sembah/ah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatu 
pun. Dan berbuat-baik/ah kepada dua orang ibu bapak, karib kerabat, anak-anak 
yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yangjauh, teman seja
wat, ibnu sabil ... "(QS. an-Nisa': 36). 

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ra. bahwa Rasulullah ~ bersabda: 

~~4- ~~ ~ ;,1J1 : JU ~ ~I J:,_:.,:, 4 ~J : ~ l ~~ ~ ~IJ , ~~ ~ ~I~ , ~~ ~ ~I~)) 

((~ly. 

"Demi Allah, tidak dikatakan beriman. Demi Allah, tidak dikatakan beriman. Demi 
Allah, tidak dikatakan beriman! Beliau ditanya, "Siapa, wahai Rasulullah?" Beliau 
menjawab, "Orang yang tetangganya tidak merasa aman dari kejahatannya." (HR. 
Bukhari). 

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ra. bahwa Rasulullah !lJ. bersabda: 

'. ,;. ' ,_ ,-:.,. -~ , u, •_·i,· +.1 1 ' 1 '.I;.' 0 
·- 1' •• I~~ • u, ·.-i( • l, • '•'-ts'' ')) 

l,)i.i. ~., ~ r - .r. "X r ..r.., ~~ ~J! 1,)1.) ~., •J~ ~J! -- .r. "X r ..r.., ~, ~J! IJ ~ 

. - - ({~ • f ,:•~ 'I ;-ji · ~I '.'i( ,Jil, •. • • 
-- ., ..r-> ir:-~ r ..r.., - , ~Y-

"Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah ia menya
kiti tetangganya. Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah 
ia menghormati tamunya. Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, 
hendaklah ia berkata yang baik atau diam." (HR. Bukhari). 
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F_.hc 
1. Sangat diahjurkan berbuat baik kepada tetangga dan tidak menyakitinya. 
2. Tennasuk tanda kesempwnaan iman seseorang adalah ia berbuat baik kepada 

tetangganya dan tidak menyaltjtinya, sekalipun tetanggganya itu non muslim. 

16. Bahaya IIAn. 
Allah iii berfinnan: 

(~ : .... :;- ~~ ;,1 J': ·. ·ii•i:i~) ., .• ,J , • - • ,_,, ~ , • 

"Tiada suatu ucapan pun yang diucapkan melainkan ada di dekatnya malaikat 
pengawas yang selalu hadir '' (QS. Qaf: 18). 

(~-.; : ~ ~ts' ~j{ JS'~,~(, ;.J(, ~' ~~ ~ ~ ~ ~ t;. : 1i~~) 

''Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan 
tentangnya. sesutigguhnya pendengaran, penglihatan. dan hati. semuanya itu akan 
diminta pertanggungan jawabnya." (QS. al-Isra': 36). 

Diriwayatkan dari Abu Musa al-Asy"ari ra. ia berkata. "Rasulullah $J. pernah 
ditanya, "Siapakah orang muslim yang paling utama?" Beliau menjawab: 

«.~- 4iW '. ~~I :.c ·., :1~_:i1» 
,,LJ,, -~ ;. r,-0-";:--

"Y aitu, orang yang kaum muslimin lainnya merasa aman dari (kejahatan) lisan dan 
tangannya." (HR. Tirmizi). 

Diriwayatkan dari Saha! bin Sa'ad ra. bahwa Rasulullah ~ bersabda: 

((:~.,.jl ~ '., •. f ~ '. "~-~ '. "~ • l '. "• ". ')) . ~ , •. J!ft ., __ ,!ft I.F,~L.I"° 

"Barangsiapa yang mau menjamin bagiku apa yang berada di antara dua dagunya 
(lisan), dan apa yang berada di antara dua kakinya (kemaluannya). maka aku akan 
menjaminnya masuk surga." (HR. Bukhari). 

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ra. bahwasanya ia mendengar Rasulullah 1:li, 

bersabda: 

((..., :.'. i( · .. ,_ i, '. " ~ ~i 1.!11 ' • 1 ' •• ~ .' 1 -:~ '. "':' ~ 4.~Js:h .. (.k:'i ~, ~ )) 
,. -:-' ':'~ 1ft , . J ~ ~ !- --.:'; ~ , , , . . ~ 

"Sesungguhnya seorang hamba mengatakan suatu kata tanpa ia pikirkan terlebih 
dulu, dan itu bisa menggelincirkannya ke dalam neraka lebih jauh dari jarak antara 
timur dan' barat." (HR. Bukhari). 

Faedllh: 
1. Lisan itu sangat berbahaya. karena itu wajib menjaganya. Seseorang bisa 

terjerumus ke dalam neraka hanya karena satu kalimat yang ia ucapkan tanpa 
mempertimbangkannya. Demikian juga. melepaskan ucapan bukan untuk ke-
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taatan bisa menjadi sebab masuknya seseorang ke dalam neraka, dan menja
ganya menjadi sebab masuknya ke dalam surga. Betapa banyak kesalahan 
yang dilakukan manusia dan kelalaian mereka dengan mengucapkan kali
mat yang tidak berguna. 

2. Segala ucapan dan perbuatan seseorang akan dihisab, dan panca indera yang 
paling berbahaya adalah lisan dan kemaluan. 

17. Harananya ghllbah (menggunJlng orang laln). 
Allah Jit berfirman: 

~'f I';.:; ;as•.:~; :-;.; ~- 1• •', '~- ~ &t ~ i:.11, · '' • 1 ~ i:.11-:. • ( < 1• •.:- I (-~1: '.: iii I''..' t;\. 
. , - . . . - .J ~ .J~~i.r- ~~_i.r- ~'.r.:" ~ ..,......!ft;"' "IC ~ 

(~~ ~I~ ~I ~l ~11:,il:, ;:;.,!". fi ~ ~f ~ ~ i:,f (-S~f 
"Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka, sesung
guhnya sebagian prasangka itu adalah dosa dan janganlah kamu mencari-cari 
kesa/ahan orang lain dan janganlah sebahagian kamu menggunjing sebahagian 
yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya 
yang sudah mati. Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah 
kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang. " 
(QS. al-Hujurat: 12). 

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ra. bahwa Rasululla ~ bersabda: 

~ ~f iJ ~ts-~! ~t,f ~ , ;~ ~ !lu..f !l:,S-~ ;;u , ~f ~:,:,~., :i., ,_;;u ~ ~' ~ ~~~~1» 
,, , , , . ,, , , , 'f 

((~:WJ:,i~ ~ ~(.J ~(, 91 f,iiJ:,i ~ ~ ~lS~l :JU ~J~ 

"Tahukah kalian apa itu ghibah? Para sahabat menjawab. "Allah dan Rasul-Nya 
yang .Iebih tahu. 11 Beliau menjawab, "Kamu membicarakan saudaramu dengan sesuatu 
yang ia benci. 11 Lalu beliau ditanya, "Bagaimana j ika yang saya perbincangkan itu 
sesuai dengan keadaannya?" Beliau menjawab: "Jika yang kamu perbincangkan itu 
sesuai dengan keadaannya, maka kamu telah menggunjingnya Namun, jika yang kamu 
perbincangkan tidak sesuai dengan keadaannya berarti kamu mengada-ngada tentang
nya (berdusta)." (HR. Muslim). 

Diriwayatkan dari Aisyah ra ia berkata 11Saya pernah berbicara dengan Nabi ~ 
Cukup bagimu bahwa Shafiah.orangnya seperti ini dan itu (maksudnya, dia bertubuh 
pendek)," lalu beliau bersabda: "Sungguh kamu telah mengucapkan satu kalimat yang 
bila kamu carnpurkan dengan air laut, niscaya akan merubahnya." (HR. Abu Daud). 

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ra. baJ?-wa Rasulullah ~ bersabda: 

«~~:, ~~., ~, r';.. P' ~~'JS» 
"Setiap muslim terhadap muslim lainnya itu haram darahnya, harga dirinya, dan 
hartanya." (HR. Bukhari dan Muslim). 
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Diriwayatkan dari Abu Hurairah ra. bahwa Rasulullah ~ bersabda: 

«~ · f I'·~ •,;•ii · ~, ·.-ir ~l. ~ • ·-. lS •: '>> 
-- ., 'J:'> ir:-~ r ..r. ., - , .:r.i Jt "' ~ 

"Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berkata yang 
baik atau diam." (HR. Tirmizi). 

Diriwayatkan dari Abu Darda' ra. bahwa Rasulullah ~ bersabda: 

«--ui, ,. "l!J1 •, •' ~, ·- •. f · • •' ·- • ')) 
~ -- r.,u. ~.J .:r ~J ~ IJ"'.r, .:r ~J ~ - -

"Barangsiapa yang membela harga diri saudaranya, maka Allah akan menjauhkan 
wajahnya .dari neraka pada hari kiamat." (HR Ahmad dan Tirmizi). 

Faeclah: 
l. Ghibah adalah perbuatan yang diharamkan dan termasuk dosa besar, serta 

ancaman yang berat bagi orang yang melakukannya. 
2. Membicarakan seseorang dengan sesuatu yang dibencinya adalah ghibah 

yang diharamkan, sekalipun yang dibicarakannya itu nyata. 
3. Kewajiban untuk mengip.gkari dan mencegah orang yang melakukan ghibah, 

dan larangan untuk mendengarkan ghibah, serta keutamaan membela harga 
diri seorang muslim. Karena, hal itu dapat menjauhkan wajahnya dari api 
neraka pada hari kiainat. 

4. Ghibah terkadang dilakukan derigan ucap~ atau dengan isyarat yang tidak 
disukai oleh or~g yang menjadi objeknya. . 

18. Keutamaan jujur dan tercelanya dusta. 
Allah~ berfirman: 

(iJy.~~I ;.;. ~i, ~I f'lt~ 'i.,~~"i ~I ~~I ,;.µ. ~~ 
''Sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan, hanya/ah orang-orang yang 
tidak beriman kepada ayat-ayat Allah. dan mere/ca itulah·orang.;.orang pendusta." 
(QS. an-Nahl: 105). 

Dan _firman Aillah ~: 

(~:>t:..11 ~ ,:;):, ~, ,~~ ,:,:;.,; ;;.;U, ~, Q 

"Hai orang-orang yang beriman. bertakwalah kepada Allah. dan hendaklah kamu 
bersama orang-orang yang benar. "(QS. at.:.Taub&h: .119). 

(~ I~ i,ts:l ~11_,i~ ~ ... ) 

" ... Tetapi jikalau mere/ca be1!l(lr (imannya) terhadap Allah. niscaya yang demikian 
itu Jebih baik bagi mere/ca." (QS. Muhammad~ 21). 
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Diriwayatkan dari Hasan bin Ali ra. bahwa Rasulullah i\'rl bersabda: 

«i;:, ~~I ~f, Qti ~I~~ ~_f- ~ ~ ul! ~_f-~ ~)) 
"Tinggalkanlah sesuatu yang meragukanmu kepada sesuatu yang tidak meragukanmu, 
karena kejujuran membawa ketenangan, sedang dusta menyebabkan kebimbangan." 
(HR. Tirmizi dan Nasa'i). 

Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud ra. bahwa-Rasulullah • bersabda: 

~~ ~ ·-:.•,•_,, •-:.-::;•,·.-,·,!....',,4.-.~, •1· ·-•i,41•.•i, •1· ·---•.'_,,41)) - . -er>~ ,.s_,....,J - c.r-.r !Ji., - • ,., i,,fff..r, !Ji., J;' ,., ,;~ I.J...._, I) 

- jSj, ·- --- • ~-j'-,!....',,4.-. l!J1 •1· .:,_._!.._~i,•,:. :.!.._~i, •1·· ·-- -jSj,•,-.. ~••, --•. 
'-:', 4-G~J '-:', • c.r-.r iJ':' ~ . ,., . i,,fff. .ir:- iJ ':' ~ ,., . i,,fff. '-:', iJ':' ~ ~I 

((LI~ .Ji1 ~ ~ ~ . - - . -er> 

"Sesungguhnya kejujuran menunjukkan jalan kepada kebaikan, sedangkan kebaikan 
menunjukkan jalan ke surga Sesungguhnya seseorang akan bertindak jujur dan ber
usaha untuk jujur, sehingga di sisi Allah ia dicatat sebagai orang yaq_gjujur. Sesung
guhnya dusta menunjukkan jalan kepada kejahatan, sedangkan kejahatan 'tnenunjukkan 
jalan ke neraka Sesungguhnya seseorang akan berdusta dan berusaha untuk berdusta, 
sehingga di sisi Allah ia dicatat sebagai pendusta." (Muttafaq 'alaih ). 

Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar ra. bahwa Rasulullah /i,, bersabdda: 
, ,,,_ , ., , ' ,,,, , ti , ' • f 
r,~ ~~ ~ ~~ ~ ~-~ :.:JlS ~ ~ ~ :.:JlS :;~ ~\j. ~t::. ;)LS"~ ~:; e'::,)) 

((~ ~\j. 1j~ ~ ~l&- 1j~ ~~ ~~ 1:,~ ;)\j. Jj, 
"Ada empat sifat yang barangsiapa memilikinya maka ia adalah seorang munafik murni, 
dan barangsiapa yang memiliki salah satu darinya, maka pada dirinya terdapat satu ciri 
kemunafikan sampai ia meninggalkannya. yaitu jika ia dipercaya maka berkhianat, jika 
ia berbicara maka berdusta, jika ia berjanji maka mengingkari, dan jika ia bertengkar 
maka bertindak curang." (Muttafaq ·alaih). 

Faedah: 
I . Berdusta itu dilarang dan termasuk sifat orang-orang munafik. Orang yang 

menyebarkan dusta di kalangan orang banyak akan mendapatkan siksaan yang 
berat. 

2. Dusta dapat menyebabkan orang melakukan berbagai kemaksiatan dan ia ter
masuk yang menyebabkan masuk neraka. 

3. Keutamaan sifat jujur dan anjuran untuk selalu jujur dalam segala urusan. 
4. Dusta termasuk tanda munafik. 
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19. Taubat. 
Allah ~ berfinnan: 

( 1 ~~-..~.·.~it .,r ,.. • . •. , 111· .. ".' ) v , . . i:J~.,-• ~I ~ ~ 41'. ,_,,._,,,_, ••• 

" ... Dan bertaubatlah kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu 
beruntung. "(QS. an-Niir: 31 ). 

Dan Allah " berfinnan: 

( ... ~~ G ~I J! ,,;.:-,f ~,;~;ill~, ft) 
''Hai orang..arang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang 
semurni-murninya_, "(QS. at-Tahrim: 8). 

Diriwayatkan dari Aghar bin Y asar al-Muzrli ra. bahwa Rasulullah ~ bersabda: 

«-· -isl.. ~1 •. -i, · ~ • ~ 'u .Ji, 11 ,· .. ~ • l!l" -.:f ~)> 
V' , -- .r--"' IT, .:Y 'F! - "· ~J'IJ"' ~ -

"Hai manusia, bertaubatlah kalian kepada Allah, karena dalam satu hari, saya ber
taubat kepada-Nya sebanyak seratus kali. '1 (HR. Muslim). 

Diriwayatkan dari Anas ra. bahwa Rasulullah .~ bersabda: 

((•;u .• f . ~f ~- •. , ,~ 'i,;· d '.. <,b_f •. .J!&. 4,- ~ • - ~f ~I)) 
' ~J IT- ., -~ ..,- ,_ ~,,. ,!.,i CJ' 

"Allah lebih bergembira dengan taubat hamba~Nya daripada kegembiraan salah seo
rang di antara kalian yang tiba.;.tiba mendapati (menemukan) ontanya kembali setelah 
ia tersesat (hilang} di tengah padang pasir." (Muttafaq 'alaih). 

Diriwayatkan dari Anas ra. bahwa Rasulullah ~ bersabda: 

«~:,;,~, ~UJ..i, ~~ :~ r~r ~' JS'>> 
"Setiap bani Adam itu berbuat. kesalahan. dan sebaik~baik orang yang berbuat kesa
lahan adalah mereka yang mau bertaubat." (HR. Tirmizi). 

Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar bin K.hattab ra. bahwa Rasulullah .~ 
bersabda: · 

((' .• ~. '.. 11; ~, i:' ·,-;: •,:..· ~-- ~, ~1» .r, fi r . . !Y ~ I..T-'., .r 
"Sesungguhnya Allah menerima taubat seorang hamba selama ruhnya belum sampai 
ke. tenggorokan." (HR. Tinnizi dan lbn Majah). 

Diriwayatkan dari Abu Musa al-Asy'ari ra. bahwa.Nabi .~ bersabda: 

~i,.; ~ !'in:• • ~•.!', d11 · ;·' 'i,• •:- 1·.~,, :• ' ~•.!', .. ,•it\.,;:,.;'\,•·: J' w ~I ~1» 4.r"" ,r--· l.r,-" . :.r.:. J"t"" IT, .It .. LJ .)"t"" l.r,-" . :.r.:. ,r-- , • .• 
I '; I ; '< ., 

((l+,~~~' 
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"Sesungguhnya Allah membentangkan Tangan-Nya di malam hari agar orang yang 
melakukan kejahatan di siang hari dapat bertaubat. dan juga membentangkan Tangan

. Nya di siang hari agar orang yang melakukan kejahatan di malam hari dapat bertaubat 
sebelum matahari terbit dari arah barat." (HR. Muslim). 

Faeclah: 
l. Kewajiban bertaubat kepada Allah setiap waktu dari semua dosa. bahkan 

dari dosa besar sekalipun. Karena. taubatlah yang bisa mendatangkan kebaha
giaan dan keselamatan bagi seorang hamba. 

2. Keutamaan taubat dan keluasan rahmat Allah serta karunia-Nya. sehingga 
Dia bergembira dengan taubat. 

3. Berbuat kesalahan adalah sifat rnanusia. namun ia wajib bartaubat dan beris-
tighfar dari segala dosanya. · 

Syarat clan hukum bertaubat: 
1. Di antara syarat taubat adalah dilakukan sebelum tiba kernatian dan sampainya 

rub ke tenggorokan. 
2. Di antara syarat taubat dilakukan sebelurn matahari terbit dari ufuk barat. 

karena pada saat itu. taubat sudah tidak berguna lagi. 
3. Orang yang bertaubat dari dosa dengan jujur lalu ia kembali berbuat dosa. 

rnaka taubatnya yang pertarna diterirna dan ia harus bertaubat kernbali. 
4. Meninggalkan dosa, rnenyesali maksiat yang lahi. dan bertekad untuk tidak 

mengulangi kembali. 

20. Salam. 
Allah ~ berfirman: 

(_y.,-..f •~- ,j:i- f' ,· • ·l::.J ~ '-<~. ,, --: tr,, (it:..,~,· i-,; ~ ·.u, ,-.~ c>. ~ ~ J ~ i.r> r.,.J;!.r-- :,:i .,_.. .,... 1ft, ~ • 

"Hai orang-orang yang beriman. jangan/ah kamu- memasuki rumah yang hukan 
rumahmu sebelum meminta izin dan memheri salam kepuda penghuninya ... "'(QS. 
an-Nur: 27). 

Dari Abi Hurairah ra. Rasulullah 01. bersabda: 
• , , I I f, f • , O 'o • J , 

<i~W ;j..:.:w 1;1 :~ ~ ~~ "JJ , (,;W_J;.1~j; °iJ , l~j; i.f>. ~1 lfo-JJ "J)) 

- <<~r~,,~f 
"Kalian tidak akan masuk surga sehingga kalian beriman dan kalian tidaklah beriman 
sehingga kalian saling mencintai. Maukah kalian aku tunjukkan kepada sesuatu yang 
jika kalian lakukan maka kalian akan saling mencintai? Tebarkan salam di antara ka
lian." 
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Dari Abdullah bin Salam ra. ia berkata "Saya pernah mendengar Rasulullah ~ 
bersabda: 

,, • . • , • , , , - • 'f - • f " 
~I~~~('~ :,_,L!J(, P.¼ Iµ~ r~j\11 I~~ ('~I I~~ ('~I 1_,l; :_,.,l!J1 ~1)) 

«r~ 
"Hai manusia.. sebarkanlah salam, berilah makan kepada orang lain, sarnbunglah tali 
persaudaraan, dan shalatlah di malam hari ketika orang-orang tertidur lelap, maka 
kalian akan masuk surga dengan damai.'' (HR. Tirmizi dan Ibn Majah). 

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ra. bahwa Rasulullah .l;J. bersabda: 

,·\11~;.i-•ii·u,j1' 1 • ,:._-ii- ·,:.._:\f;j,~\~;.i-•ii ,:.._:J-1-..<~f -=',1j1» ~., , - - r _ r---~ ~ "' . "'~ - y-:-:- . r uP _ 
«.-. ~, -. •-- L -~ ~,.,:,-, 

"Jika seseorang tiba di satu majlis, maka hendaklah ia mengucapkan salam. Jika i~. 
ingin duduk, maka hendaklah ia duduk, kemudian jika ia bangun, maka hendaklah 
ia mengucapkan salam, karena yang pertama (kehadirannya) tidak lebih berhak dari 
yang terakhir (kembalinya)." (HR. Abu Daud dan Tirmizi). 

Beberapa masalah: 
1. Keutamaan mengucapkan salam karena salam akan mendatangkan rasa cinta, 

dan rasa cinta akan mengantarkan ke surga. 
2. Disunahkan menyampaikan salam kepada orang Islam, baik yang dikenal 

ataupun yang tidak dikenal, karena salam bukan hanya untuk perkenalan saja. 
3. Lafazh salam yang disunahkan adalah assaliimu 'alaikum, dan lebih utama bila 

ditambah dengan wa raf1matullah, dan lebih utama lagi bila ditambah dengan wa 
barakiituh. Kewajiban menjawab salam itu dengan mengucapkan lafazh salam 
yang sama, dan kesunahannya dengan menambahkannya. 

4. Diharamkan mengucapkan salam kepada orang kafir, namun jika mereka meng
ucapkan salam kepada kita, maka kita harus menjawab wa 'a/aikum. 

5. Jika dalam satu majlis terdapat kaum muslimin dan orang-orang kafir, maka 
diperbolehkan menyampaikan salam kepada mereka. 

6. Disunahkan bagi orang Islam i::nenyampaikan salam ketika·mereka bertemu setelah 
berpisah, walaupun perpisahannya hanya sesaat. 

7. Dilarang memasuki rurriah tanpa seizin penghuninya:. 

21. Tata krama makan. 
Diriwayatkan dari Aisyah ra. bahwa RasuluBah .l;J. bersabda: 

((. · 1j 41~f · .Ji1 ' · ~I · ·,~-ii J~\ti ·' '~li .Ji\ . •,~-ii ~ci. '..<~f-,;.f 1jp) --t:' -- ~ , t4-t:' ~ ir:-. ~ ..r, ~ , t4 ir:- r c.P' . 
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"Jika: seseorang memakan makanan, hendaklah ia membaca bismilldh, namunjika 
ia lupa membacanya di permulaan. rnaka hendaklah ia membaca (ketika ingat) di akhir
nya bismilldh Ji awwalihi wa d/chirihi. " (HR. Tirmizi dan lbn Majah). 

Diriwayatkan dari Umar bin Abi Salamah ra. ia berkata: "Rasulullah ~ pemah 
berkata kepadaku: 

' ((;,1•1, I~ •1<' ~ •1<' ~I,, )) 
., - ~ .J ,., ., ~ .J r-

"Sebutlah nama Allah (bacalah bismilldh) clan makanlah dengan tangan kananinu, 
serta makanlah makanan yang ada di d~katmu." (Muttafaq 'alaih). 

Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar ra. bahwa Rasulullah .~ bersabda: 

w-:. ~-·.-- 41r:L~. •.~- ~,i,·•.,. tu~•.--·.- ~J 41~ :.c~. ~f •. ~~- ~» 
~ . :.,-u ,, ~ c.P 't - ~ , IJ'...r-! -- - , ;--;- ~ lot 

"Janganlah seseorang dari kalian makan clan minum dengan tangan kirinya. karena 
setan malcaq dan minum dengan tangan kirinya." (HR. Muslim). 

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ra, ia berkata: 

((~) 41> .f ~~ jsf ;~, ll~ j_; ~~ ~J ~ j., ~ j., ~:,:,~ ~~ ~)) 

"Rasulullah• tidak pemah mencela makanan sama sekali.jika mau. maka beliau me
makannya, namunjika tidakmenyukainya maka beliau tiriggalkan." (Muttafaq · alaih). 

Faeclah: 
1. Disunahkan membaca bismilldh ketika makan, namun jika seseorang lupa, 

maka hendaklah ia membacanya·ketika ingat sewaktu seclang makan. Setelah 
selesai makan, seorang muslim juga disunahkan membaca: 

,, , , ·t . ., «-• · ~- • ! J0
, •. •. ~~-- llA • ~ ~.lJI .Ji ~I)) 

,.,, .J ~. '.J> -r- ~ -·- JJ.J ir,-- • - - -

"Segala puji hanya milik Allah yang telah memberiku makanan ini clan memberiku 
rezeki tanpa ada daya dan upaya dariku." 

2. Dilarang makan dengan tangan kiri. karena perbuatan itu menyerupai perbuatan 
setan kecuali bagi orang yang berhalangan. 

3. Berdasarkan sunah Rasul tidak diperbolehkan mencela makanan. Jika ingin. 
hendaklah ia memakannya. Jika tidak. maka tinggalkanlah. Meskipun demikian. 
diperbolehkan menyebutkan aib suatu makanan untuk tujuan memberi tahu 
kepada orang lain. 

22. Membuang kotoran. 
Diriwayatkan dari Anas ra. ia berkata. "Ketika hendak memasuki kamar kecil 

(toilet), Rasulullah Si membaca: 
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"Ya Allah, saya berlindung kepada-Mudari kejahatanjin laki-laki dan jin perempuan." 
(Muttafaq 'alaih). 

Diriwayatkan ·dari Aisyah ra. bahwa ketika Rasulullah e,. keluar dari kamar 
kecil (toilet), beliau membaca: 

- .. 
((..!ill'··» .~ 

··saya memohon ampunan-Mu." (HR.Ahmad. Abu Daud. Tinnizi. Nasa'i. dan Ibnu 
Majah).Diriwayatkan dari Jabir bin Abdillah ra. bahwa Rasulullah melarang mem
buang air kecil (kencing) di air tenarig. (HR. Muslim). 

Faedah: 
1. Disunahkan bagi seorang muslim ketika memasuki kamar kecil untuk membaql: 

. . . 
-«~oJf' ~I-: ~ ~• 'f t1 •- ~ill)) - -. ., - . ~ ' ~ ,., . rr· 

"Ya Allah. saya berlindung kepada-Mu dari ke_jahatan jin laki-laki dan jin perempuan." 
·oan. ketika keluar .sambil membaca: 

- .. ((~1:,.-.» 
"Saya memohon ampunan-Mu." 

2. Ketika membuang hajat, diwajibkan menutup aurat dari pandangan orang lain, 
dan disunahkan menjauhkan diri dan bersembunyi. sebagaimana diwajibkan pula 
untuk tidak menghadap dan membelakangi kiblat di luar ~ pada saat 
membuang.haj~t. 

3. Diwajibkah untuk tidak terkena air kencing dan air besar, dan agar bersuci 
setelahnya. 

4." Islam adalah agama sempurna yang mencakup segala persoalan. bahkan masalah 
membuang hajat. 

.23- llersln clan wguap. 
· Diriwayatkan dari Abu Hurairah ra. bahwa Nabi • bersabda: 

~f ,;,~-.~·JS'~ u;.. ~~ ~, ~:, r,S'~f ~ ,;~ ~.)®1 ~~ ~~, ~! ~ tp> 
,~~..b-f ~~ ~i.: .. , ~;~:JirS"kf ~;~,;~ ~,i,~~u ~:,. t:..~~J\S» l!f:,~, ;.,~;_:;~ a.;it 

«~ii. --~u Z.. ~ ~;\5 - , .,. .. 
"Sesungguhnya Ailah menyukai bersin dan membenci menguap, karena itu. jika sese
orang bersin. lalu ia memuji Allah, maka wajib bagi setiap muslim yang mendengamya 
untuk· mengucapkan · yarflamukalldh (semoga · Allah meralnnatimu). Sedangkan me
nguap beiasal ·dari setan. karena itu. jika seseorang menguap. maka hendaklah ia mena-
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bannya sekuatnya, karena ketika seseorang menguap, maka setan telah menertawakan
nya." (HR. Bukhari). 

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ra. bahwa Rasulullah ~ bersabda: 

:,., ;.·, :;...~ :~\J '~P :ii,~:,;:~~ :,f ~:,J..f ti~:,~-~' :ft.ii ~~f ~ ll!)) 
«~c,t; ~ :ii, '..c: • -: • ,;-i;; r- . ~J ~~ ~ 

"Jika seseorang bersin, hendaklah ia membaca. altl_amdulilliih dan heridaklah saudara 
atau temannya membacayartl_amukalliih (semoga Allah merahmatimu), jika saudara
nya atau temannya membaca yar/1(1mukalliih, hendaklah ia membalas dengan mengu
capkan. yahdikumulliih wayushlib.u biilakum (semoga Allah memberi petunjuk kepa
damu dan 'memperbaik.i urusanmu)." (HR. Bukhari). 

Diriwayatkan dari Abu Musa ra. ia berkata: "Saya pernah mendengar Rasulullah 
8 bersabda: 

((~j~'•1 ~~I~~; r,J ~~ ~j~'•i ~I-~ ~~f ~ tlp> 
"Jika seseorang bersin lalu ia memuji Allah. maka doakanlah ia dengan mengucapkan 
yarflamukalliih (semoga Allah merahmatimu). namun jika ia tidak memuji Allah. 
makajangan- lah kalian mendoakanya." (HR. Muslim). 

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ra. bahwasariya Rasulullah jika bersin, beliau 
menutup wajahnya dengan tangan atau pakaian. dan melirihkan suaranya. (HR. Ahmad, 
Tirmizi dan Abu Daud). 

Faeclab: 
I~ 'Disunahkan mengucapkan yarb_amukalliih kepada orang yang bersin. jika 

ia memuji Allah, bagi siapa saja yang mendengarnya. 
2. Jika ia tidak memuji Allah, maka janganlah_,membaca doa tersebut untuknya. 
3. ~ahkan agar tidak menguap dan berusaha menahannya. 
4. ahkan menutup mulut dengan tangan ketika menguap. 
5. s ahkan menutup-wajah dengan pakaian atau tangan atau sapu tangan 

ketika bersin. · 
6. Dimakruhkan mengeraskan suara ketika bersin dan menguap. 

24'. Men,ellhara anJlng. 
Diriwayatkan dari Abu Hurairah ra. bahwa Rasulullah iJ. bersabda: 

((j."·- --•,c.·f·. - :~, •-.•f -- •fw.~;.Js-~1~:i;J,.-» 
~ j.,, 4.1"' -~ ~ ~- t....).).., .;:., .., •·- . . . '="' 

"Barangsiapa yang memelihara anjing selain untuk menjaga. temak, atau berburu. 
atau menjaga tanaman, maka pahalanya akan berkurang setiap hari satu kir(!.t (yaitu: 
sebesar gunung uhud)." (Muttafaq 'alaih). 
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Diriwayatkan dari Abu Hurairah ra. ~ahwa Rasulullah - bersabda: 

((!':'(;J¼ ~\:JI:~~~ lZ- :µu j.S';b-f ~\!~ i},: . .is:i1 ~~ 1jp) 

"Jika seekbr anjing menjilat bejana seseorang diantara kalian, maka kafian harus 
menyucinya sebanyak tujuh kali. lalu pada kali yang ke delapan campurlah dengan · 

· tanah.'-' (HR .. Muslim). 

Faeclah: 
1. Larangan memelihara anjing selain untuk berburu. menjaga tmulf, atau men

jaga tanaman. 
2. Anjuran untuk menjauhi anjing. 
3. Hukurnnya najis berat. sesuatu yang dijilat anjing. Oleh karena itu. harus dicuci 

seb~yak tujuh kali yang salah satunya dicampur dengan tanah. 

25. Zlklr kepaclai Allah. 
Allah it berfinrtan: 

( . , .. ,, , ) 
~.P'~ ~ ~ -ciil lj~(, ... 

" ... dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. "' (QS. al-Jumu'ah: 10) 

(( < (<:, Jil I° •~1 I°~,;'. 0.ill ~'fc) '.r-:" r, .J.r~ '.J-" ~-

"Hai orang-orang yang beriman. berzikirlah (dengan menyehut nama) Allah. zikir 
yang sebanyak-banyaknya. "(QS. al-Ahzab: 41 ). 

Diriwayatkan dari Abu Musa al-Asy' ari ra. bahwa Nabi ~ bersabda: 

«:·::ii:,~,·~~)'°"--¼~ ~:il'J ~)'°"--¼ ~:il' ~)) 
"Perumpamaan orang yang berzikir kepada T uhannya clan yang tidak berzikir kepada 
Tuhannya adalah laksana orang hidup dan orang mati.'' (Muttafaq ·alaih). 

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ra. bahwa Rasulullah ~ bersabda: 

~' ~~ !~;, ~' ~~ F~' )~~I=:.;.. ~'~4 ~1=1:3~ ~cin ~ ~1:;::;.. ~1=:1s")) 
«r:~:i, 

"Ada dua kalimat yang ringan diucapkan pada lisan. namun berat·timbangannya dan 
dicintai oleh ar-Rahmdn (J?zat Yang Maha Penyayang). yaitu suhf1dna/ldhi wa hif1am
dihi subhdnalldhil- ·adhim." (Muttafaq ·alaih). 

Di~iwayatkan dari Abu Hurairah ra. bahwa Rasulullah ~ bersabda: 

((~I~:- :ii,~~~ ~f :,;sf ~IJ ~I~~ 41~ ~J ~-~IJ ~I~~ J,jif ~\j,)) 
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"Sungguh membaca subfyinallah wal-fl.amdulil/ah wa la ilaha ii/al/ah wal/ahu akbar 
lebih menyenangkan diriku dibandingkan segala sesuatu yang disinari matahari." (HR. 
Muslim). 

Diriwayatkan dari Jabir ra. ia berkata, "Saya pemah mendengar Rasulullah ~ 
bersabda: 

((j,I ~1411 ~ )1ll ~f» 

"Zikir yang paling utama adalah la ilaha ii/al/ah." (HR. Tirmizi). 

Zlklr-zlklr plllhan. 
1. Doa ketika akan tidur: 

w;.-t, ~yf ~' 4½» 
"Dengan menyebut nama-Mu, ya Allah, aku mati dan hidup." 
2. Doa ketika bangun tidur: 

"Segala puji hanya milik Allah Yang telah menghidupkan kami setelah mematikan 
kami, dan hanya kepada-Nya kami dibangkitkan." 
3. Doa ketika naik kendaraan: 

((~j~)i:~J ~:, J~ l!~ ;;.;~ ~ l!s' ~J llA 8:).:. ~~I~~ , ~-~', ~I t4» 
"l)engan nama Allah, segala puji hanya milik Allah, Maha Suci Dia yang telah me
nundukkan semua ini bagi kami, padahal sebelumnya kami tidak mampu mengua
·sainya, dan sesun:gguhnya kami akan kembali kepada Rabb kami." 
4. Doa ketika singgah ke suatu tempat: 

((~ ~ ,,. ·.J ..:,l!~, .Jit ..:,~ ~~f» .,.,.,., __ , , ,, 
"Saya berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan segala 
sesuatu yang Ia ciptakan." 
5. Doa sebeh.un wudhu': 

"Dengan nama Allah." 
6. Doa setelah wudhu': 

«~:,:..:,:, ;4- ,~ M ·,.\fJ ~ ~.;:, ~ ;:,.;..J j,, ~1411 ~ ~f '1+\f» 
"Aku bersaksi bahwa tidak ada tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Yang Maha 
Esa, · tidak ada sekutu bagi-Nya, dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba 
dan rasul-Nya." ' 
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7. Doa hendak keluar rumah: 

((~¼ ~~ i~ ~:, ;J:,;._ ~:, ~I ~ ~j ~I~)) 

"Dengan nama Allah, aku bertawakal kepada Allah, dan tidak ada daya dan kekuatan 
kecuali milik Allah." 
8. Doa ketika memasuki rumah: 

«l¥") ~ ~J ~)-~I~ ~J ~I A» 
"Dengan nama Allah, kami masuk (ke dalam rumah), dan dengan nama Allah, kami 
keluar (dari rumah), dan hanya kepada Tuhan kami, kami bertawakal." 
9. Tata cara bershalawat kepada Nabi ~: 

, ~ r..;.. ~1- • 1'·1 Jr 1~-- • • i-·1 '"- ;- ·j-.. i.:.s • - • J' r ,-=--· • - · ,~ '1·. ~ ~i,1>> .,. ·- • (":!' ~. . ,.,-J (":!' ~- ,.,- • .;-... . ,.,-J .;-... ,.,- v- r-
((~ ~ clt1'. 1' 01 Jf '~-- '· 1' 01 '~- ~,~ ~ • · • Jf i~- '· • ,~ '.!} ,~ ~~i,, --· -- • (":!' ~. • ,.,-., (":!' ~. ,.,- J'f .;-... • ,.,-., ~ ..,- ~'f r-

"Ya Allah, curahkan rahmat kepada Muhammad dan kepada keluarga Muhammad, 
sebagaimana Engkau mencurahkan rahmat-Mu kepada Ibrahim dan kepada keluarga 
Ibrahim, sesungguhnya Engkau Zat YangTerpuji dan Mulia. Ya Allah, berilah keber
kahan kepada Muhammad dan ·kepada keluarga Muhammad, sebagaimana Engkau 
memberikan keberkahan-Mu kepada Ibrahim dan kepada keluarga Ibrahim, sesung
guhnya Engkau Zat Yang Terpuji dan Mulia. ·· 
10 . .Doa di pagi hari: 

((~I~~~:,:; cl,;,~~ I~' •.f cl.;, ~f ~ ~I)) 

"Ya Allah, dengan (izin)Mu, kami memasuki wakiu pagi. Dengan (izin)Mu. kami 
memasuki waktu sore. Dengan (izin)Mu. kami hidup. Dengan (izin)Mu, kami mati. 
dan hanya kepada-Mu, k.ami akan dibangkitkan. 
11. Doa di sore hari: 

((~:_ .~ j, ~~ ~:,:; &;, ~ &;, ~f ~ J ,~- :t ~ ~I)) 

"Ya Allah, dengan (izin)Mu, kami memasuki waktu sore. Dengan (izin)Mu. kami 
memasuki waktu pagi1• Dengan (izin)Mu. kami hidup. Dengan (izin)Mu. kami mati. 
dan hanya kepada-Mu. tempat kembali.'" 

26. Teman. 
Allah ~ berfirrnan: 

"Teman-teman a/crab pada hari itu sebagiannya menjadi musuh bagi sebagian 
yang lain kecuali orang-orang yang bertakwa. "(QS. az-Zukhruf: 6.7). 
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Dan finnan Allah ": 
,,,,. ... ,; , - .,j, ,,, ,I , - ' Ll'~ 1-J, :. 1 • !~1 :,~- t; , ~ J' ' ',, ' -_ ::.,~=i • !~, t; :_i· -- ~:.,; r:., ~1Ua.11 - • - - - • -- ) 

, ' ir,-: ,_,-u . ., -:,,,,, J' t: ir,-:- • .JAt,. • V- r:: ~ (' .,,_, 
( :..;•4~ ., .. '-.1,i,~•-.,,,,::.- •. -f'- ·1··- :--:,, ; . ,l'A'·.~~ :..,•,~ 

~.JJ;.. ~'-'(".: t,)~ tJ~.J i,.,:!•U!° J_ ~-rJ,J .;r- ii--' ....... I~ 

"Kiranya (dulu) aku mengambil jalan (yang lurus) bersama Rasul.· Kecelakaan 
besarlah bagiku; kiranya aku (dulu) tidak menjadikan si fulan jadi teman akrab(ku). 
Sesungguhnya dia telah menyesatkan aku dari al-Qur'an ketika al-Qur1an telah datang 
kepadaku. Dan setan itu tidak akan menolong manusia. "(QS. al-Furqan: 27-29). 

,~!'f < ~~, ~ &!'f J~ I:;.)~ ;'.,ls-;)~~:: :µ,ti ;:ni I ;:,:,i~Llt ~ ~;. e•.:.; j;iti) 
~~ :,iit; Jli , ~;j, ~~;;, ;,~) ~u , ~_',~Ji.! ~f ~ Ju , ~fa.~ l!!'f ~~:, 4(,; L!s':, ~ 

( 
• ,, • , - , J 

- :.·:..:...~,,- -- :,-,•,, .-• ... ,._.- • '!1' •,,.. Ll'--r-- ~ ~ ',!'.J ~ ~_,,., ''!-1..r .,;.,~ 
"Latu sebahagian mereka menghadap kepada sebahagian yang lain sambil bercakap
cakap. Berka/a/ah salah seorang diantara me,:eka: "Sesungguhnya aku dahu/u (di 
dunia) mempunyai seorang teman, yang berkata: "Apakah kamu sungguh-sungguh 
termasuk orang-orang yang membenarkan (hari berbangkit)? Apakah bi/a kita te
lah mati dan kita telah menjadi tanah dan ru/ang-belulang. apakah sesungguhnya 
kita benar-benar (akan dibangkitkan) untuk diberi pembalasan?" Berkata pulalah ia: 
"Maukah kamu meninjau (temanku ltu)?" Maka ia meninjaunya, lalu dia melihat 
temannya itu di tengah-tengah neraka menyala-nya/a. Ia berkata (pula): "Demi Allah, 
sesungguhnya kamu benar-benar hampir mencelakakanku, Jifcalau tidak karena 
.nikmat Rabbku pastilah aku termasuk orang-orang yang diseret (ke neraka)." (QS. 
ash-Shaffat: 50-57). 

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ra. bahwa Rasulullah _-.;J, bersabda: 

(('11t;.,;'.' '..<~f~~:-ii~ ··.) 'l:. '1;.'11)) 
c..r,. -~ ' • ; ,., ..r., v-~ J' 

·'Seseorang itu menurut agama temannya. Oleh karena itu. hendaklahseseorang mem
perhatilqm siapa yang menjadi temannya:· (HR. Abu Daud dan Tirmizi). 

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ra. bahwa Rasulullah ~ bersabda: 

··Ada tujuh orang yang akan Allah lindungi dalam naungan-Nya. pad.a hari tidak ada 
naungan selain naungan-Nya. di antaranya disebutkan: dan dua orang yang saling men
cintai karena Allah. mereka berkutnpul dan berpisah karena-Nya." (Muttafaq 'alaih). 

Faedah: 
1. Setiap orang pasti memiliki teman. oleh karena itu. carilah teman yang baik 

yang dapat menunjukanrnu dan menolongmu pada kebaikan. 
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2. Bisa jadi teman alcan menjadi musuh yang paling jahat. jika ia menuntun ke
pada kemaksiatan clan kekufuran kepada Allah. 

3. Dilarang menjadikan orang-orang kafir sebagai teman, karena mereka alcan 
menghalangi seorang muslim dari kebaikan clan ketaatan. 

27. Sabar. 
Allah ~ berfirman: 

( ... (,~t:,:, l~I (,t.1; ~~ ~, r;) 

"Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu ... " 
(QS. Ali Imran: 200). 

Dan firman Allah :i:f;: 

"Dan sungguh akan Kami berikan cobaan · kepadamu, dengan sedikit ketakutan, 
kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gem
bira kepada orang-orang yang sabar. "(QS. al-Baqarah: ·155). 

Diriwayatkan dari Shuhaib bin Sinan ra. bahwa Rasulullah -~ bersapda: 

;.:,, ~1~ ~L.:.-f ~r, ,411~ ~lS:i 'fa ~1:,:_, ~t:.-f ~l ,~ 41 ili- ~;f ~1 ~~r_;'i_~;,,» 
.. .. .. .. .. 

((41 ( •-: ~lS:i '..r.> 

"Sungguh menakjubkan keadaan orang mukmin. karena semua urusannya adalah 
baik. Jika-ia mendapatkan kesenangan lalu ia bersyukur, maka yang demikian itu 
lebih baik baginya, dan ketika ia tertimpa kesusahan lalu ia bersabar. maka yang 
demikian itu lebih baik baginya." (HR. Muslim). 

Diriwayatkan dari Anas ra. ia berkata. IISaya pernah mendengar Rasulullah .~ 
bersabda: 

((i:;.j1 1-:-:.:.•'" ·- ,,, = ·--·- • ., : ·i-:11·1·1·~-•,::...- ·- '•-1•1>> . . ~ ~~ .r.A' ~.-.• ,,..J ,;of,:&- - - • • ., u,ct tr-.J .r Q .., 

"Sesungguhnya Allah berfirman, "Jika Ak~ menguji hamba-Ku dengan kedll<l matanya 
yang ia cintai (baca: membutalcannya), lalu ia bersabar. maka Aku akan mem-berinya 
surga sebagai gantinya." (HR. Bukhari). 

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ra. bahwa Rasulullah .*-¥, bersabda: 
.,,, • , , ,._. • , ,,, f , , • , , . 
~ ~l ~~~I~~~:, IS~ ~:, iJ',;- ~:, ~ ~:, ~:, ~:, ~ ~ ~• :. :_ .; ~)) - . 

((~t;UJ_ •. ,-.. ~I - ~ ~ 

"Tidaklah seorang muslim tertimpa keletihan. sakit, penderitaan. kesedihan. siksaan. 
dan kesengsaraan hingga duri yang menusuknya. melainkan Allah pasti menghapus 
sebagian dari dosa-dosanya dengan itu semua:• (HR. Bukhari dan Muslim). 
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Diriwayatkan dari Abu Hurairah ra. bahwa Rasulullah ,g, bersabda: 

«ir.w--~~- ~, ;j~ ~ 41~- • ..\J- • .-~ ·4:.e•.'_i( .. · • ._i,.:;ci,~(·'~)) 
-- -- J I.I'""' i.r> -- J,, J ,.,!J -- 'I! - _..,.... J ~.,....., • ,ft 

"Cobaan alcan selalu menirnpa seorang mukmin clan mukminah pada dirinya. anak
nya. dan hartanya sampai itt bertemu dengan Allah. tanpa ada kesalahan padanya.'· 
(HR. Tirmizi). 

Faedah: 
I . Dianjurkan bersabar dalam menghadapi segala urusan clan menjauhkan keluh

kesah. karena hal itu bis~ menghapus pahalanya cobaan. 
2. Seorang muslim akan dihapuskan segala dosanya dengan berbagai cobaan 

yang menimpanya. 
3. Sabar dalam menjalani ketaatan dan menjauhi kemaksiatan termasuk sabar 

yang paling utama. 
4. Seorang muslim seharusnya rela terhadap pembagian yang telah ditentukan oleh 

Allah. karena Allah adalah Dzat Yang Maha Mengetahui clan Maha Bijaksana. 
Ia Yang Paling Mengetahui tentang kemaslahatan hamba-Nya. 
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. ~, A..Jt ,a ,~ 
HARi AKHIR 

Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. shalawat dan salam atas Rasul 
yang paling mulia serta seluruh keluarga dan sahabatnya. Sesungguhnya salah satu 
pokok rukun iman yang enam adalah beriman kepada hari akhir. Seorang manusia 
tidak disebut mukmin sebelum ia beriman kepada apa yang terkandung dalam al
Qur'an dan sunah Rasul yang benar yang berkaitan dengan hari akhir. Mengetahui 
adanya hari akhir dan senantiasa mengingatnya sangatlah penting, karena akan mem
berikan pengaruh yang besar terhadap kebaikan jiwa manusia, ketakwaan, dan komit
mennya terhadap agama. Tidak ada yang membuat hati keras dan memberanikan 
orang berbuat maksiat dari pada kelalaian mengingat hari kiamat, kengerian, dan 
kedahsyatannya. Seperti yang digambarkan Allah dalam firman-Nya: 

(w 1 ,:.J .i, '1:.:_: ~- - • l" =-", 1,.. ~~: ;·~) 
•• , I,) ~ v---r. 'Yo (""..,.... I,). I,) _JA,J -

"Maka bagaimanakah kamu akan dapar-meme/ihara dirimu jika kamu tetap lea.fir 
kepada hari yang menjadikan anak-anak beruban. "(QS. al-Muzammil: 17). 

Dan Allah ~ berfirman: 

?:, :- :';,,jf ~~:;JS'~~-:,:; ('Y-. ~:~;, :~~~,ii};~~'~' :,..w, ~~ Q 
( , , , . , .. 
~~ ~I ~11':. ~:, !SJ~ ~~:, !SJ~ :_,..illl iS]J ~ s.;.. ~lj JS' . 

"Hai manusia, bertakwalah kepada Rabbmu: sesungguhnya kegoncangan hari ki
amat itu·adalah suatu kejadian yang sangat besar (dahsyat). (lngatlah) pada hari 
(ketika) kamu melihat kegoncangan itu. /alai/ah semua wanila yang menyusui anak
nya dari anak yang disusuinya dan gugurlah segala kandungan wanita yang hamil. 
dan kamu lihat manusia dalam keadaan mabuk. padahal mere/ca sebenarnya tidak 
mabuk, akan tetapi azab Allah itu sangat keras. "(QS. al-Hajj: 2). 

Kematlan. 
Kematian adalah akhir dari kehidupan setiap makhluk yang bemyawa di dunia 

ini. Allah~ berfirman: 

( • , • ! :.rr •., • , ) 
... ~_;:.JI ~•.)~JS' . 

"Tiap-tiap vang berjiwa akan merasakan mati ..... (QS. Ali Imran: 185). 
Dan Allah~ berfirman: 
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"Semua yang ada di bumi itu akan bJnasa. "(QS. ar-Rahman: 26). 
Allah~ berfirman kepada Nabi-Nya: 

<~H ~~ ~- :: &~ 
"Sesungguhnya kamu akan mati dan sesungguhnya mereka akan mati (pula). " 
{QS. az-Zurnar: 30). · 

Tidak ada manusia yang kekal di dunia ini. 
Allah ~ berfirman: 

(~j~~I (..i ::_:~~f :Ji~1 ;.1~:i;; r-, ,~j:;_~:,) 

"Kami tidak me~jadikan hidup abadi bagi seorang manusia pun sebelum kamu 
(Muhamm_ad), maka jikalau kamu mati. apakah mereka akan kekal?" (QS. al
Anbiya': 34). 

1. Kematiart adalah sesuatu yang pasti dan tidak dapat diragukan. namun banyak 
orang yang lalai darinya. Seorang muslim hendaklah senantiasa mengingatnya 
clan mempersiapkan diri untuk menghadapinya. ia juga dituntut mempersiapkan 
bekal di dunia ini untuk kehidupan di akhirat kelak. dengan arrialan yang baik. 
sebelurn kesempatan berlalu. Rasulullah .!'J. bersabda: 

~~:, ,;•IJ;\ J;; ~{,i:, .;•1_-;', j;; ;.t:""7'J ,&y j;; cl.,;;.,~~~ ~I)) . , , 

((!l_;i J;; !l~:, .~;. J;; 
"Manfaatkan lima hal sebelum datangnya yang lima: hidupmu sepelum rnatimu. sehat
mu ·sebelum sakitrn.u., waktu luangmu sebelum sibukmu. masa mudamu sebelum masa 
tuamu, clan masa kayamu sebelum masa miskinmu." (HR. Ahmad). 

Ketahuilah bahwa orang yang telah mati tidak akan membawa sedikit pun ba
rang-barang dunia ke dalam kubumya. tetapi yang akan fa bawa bersamanya ada
lah amal. Karena itu. berusahalah membekali diri dengan amal saleh yang ak.an 
mem-bahagiak.an selamanya dan menyelamatkan dari siksa Allah. 

2. Ajal manusia adalah misteri yang tidak. seorang pun mengetahuinya selain Allah 
saja Tidak ada seorang pun yang tahu kapan dan di mana ia ak.an mati. karena ha! 
itu merupakan sesuatu yang gaib yang hanya diketahui oleh Allah. 

3. Bilakematiantelah tiba maka ia tak dapatditolak.. ditunda atau dihindari. Allah~· 
berfirman: 

(~y_i;~ !~J ~t:., ~j:t-t:_;~ i-,+i;.f ~~ I~~ ~f t.f ~:,) 
"Tiap-tiap ~mat mempunyai batas waktu: maka apabila telah datang waktunya 
mereka (idak dapat mengundurkannya barang sesaat pun dan tidak dapat (pula) 
memajukannya. ·· (QS. al-A'raf: 34). 
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4. Jika seorang mukmin meninggal, malaikat pencabut.nyawa datang dengan rupa 
yang menawan dan aroma yang harum, serta para malaikat rahmat hadir membawa 
berita gembira tentang surga. 

Allah ,. berfirman: 

~:;,it~¼ lj~t t°./J-~'_, 1:,i~ ~f ~Ir· ~:i;,, :Jj::i l~U::..1 -~ ~I \:t, 1:,iu ~It~ 
(~~jf 

"Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan: "Rabb kami ialah Allah" /cemudian 
mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaz1cat akan turun /cepada mereka 
(dengan mengatakan): ''Jangan/ah kamu merasa takut dim jangan/ah kamu merasa 
sedih; dan bergembiralah kamu dengan (memperoleh) surga yang telah dijanjikan 
Allah lcepadamu. " (QS. E'ushshilat: 30). 

Sedangkan jika seorang kafir meninggal. malaikat pencabut nyawa datang de
ngan. rupa yang buruk lagi menakutkan, serta· para malaikat az.ab hadir membawa be
rita buruk ttntang neraka. Allah~ berfinnan: 

• , , f f "' , ·- - . • , • , ) 
~• ": •. l ' 0

• 'II~ I° '_-· ~ ' '..1.,1 (L -~-~( 1!-1•·".._• .:,t'..:..a.. ~-:,•.~tu.JI _;1 ''°'.I' ... 
..J~ r.r.- r- ~r ~- · '.r:- · ,· ..J, ~, :.r- t,r, '.r:. , . ll.J'.Y..J 

( . , .. ., , ,, , . 
~j'_,.f:-J ~"\ti; ~ ~ j;JI-_;;. ~I ~ ~:,i:,.t; i,-::S' ~ ~:,.it ~I~ 

" ... Alangkah dahsyatnya sekiranya kamu me/ihat di waktu orang-orang yang zalim 
. berada dalam tekanan-tekanan sakaratul maut. sedang para malaikat memukul 
dengan tangannya, (sambil berkata) : "Keluarkanlah nyawamu". Di hari ini kamu di 
balas dengan siksaan yang menghinakan. karena kamu selalu mengatakan terhadap 
Allah (perkataan) yang tidak benar dan (karena) kamu se/alu mer,yombongkan diri 
dari ayat-ayat-Nya. " (QS. al-An'am: 93). · 

Bila kematian telah tiba, tersingkaplah hakikat kebenaran, dan menjadi jelas
lah segala sesuatu bagi manusia. Allah ~ berfirman: 

~-..,~:,-4~!~~)~-~~~f~ '~~)~.;~li~,.j,~f;~'~!~) 
( ,. • t. •• • - '1 ~ ~. - n -
I,)~ tY-1.r_ C..JJl ~'J.J 

"(Demikianlah /ceadaan orang-orang kqfir itu), hingga apabila datang /cematian 
lcepada seorang dari mereka, dia berkata: "Ya Rabb/cu, /cembalikanlah aku (Ice dunia), 
_agar aku berbuat amal yang saleh terhadap yang telah aku tinggalkan. Sekali-kali 
tidak Sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkan saja. Dan. di hadapan 
mereka ada dinding sampai hari mere/ca dibangkitkan. " (QS. al-Mukminun: 99-
100). 

Bila kematian telah tiba, orang kafir dan pelaku maksiat akan berharap kem:.. 
bali hidup agar bisa berarnal baik, namun penyesalan sudah tidak berguna setelah tidak 
ada lagi kesempatan untuk beramal. 
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Allah~ berfinnan: 

(.~ '. -_,. •1•1~~•-j•!•~1:i;j11•f• ~-.'-tu.JI ''') y..r ir, i.J" I.I' IT J' .,.,_ · .J J ~ '>..J'.J 

" ... dan kamu akan melihat orang-orang yang zalim ketika mereka me/ihat azab ber
kata:''Adakah kiranyajalan untuk kembali (ke dunia). "(QS. asy-Syura: 44). 
5. M~ rahmat·Allah kepada hamba-Nya, barangsiapa yang di akhir hayatnya 

mengucapkan kalimat la ilaha ii/al/ah akan masuk surga Rasulullah ~ bersabda: 

((~I 'it_~ ~I ~1411 ~ l.t.>.11 ·,. u~ '. f~lS' '. ')) 
i.r - ir,,, ~ ~ 

"Barangsiapa yang kalimat terakhir ia ucapkan di dunia adalah la if aha illallah, ia 
;pcan masuk surga."(HR. Abu Daud). 

Hal ini disebabkan karena saat manusia dalam kondisi yang amat sulit, ia tidak 
mungkin mengucapkan kalimat tauhid kecuali dengan penuh keikhlasan. Sedangkan 
orang yang tidak ikhlas, pada saat itu akan lalai karena menghadapi sakaratul maut 
yang sangat berat. Oleh karena itu, disunahkan mengajarkan kalimat tauhid kepada 
orang yang sedang menghadapi kematian. 

Kubur. 
Rasulullah ~ bersabda: 

~,-,, ;~ .:,LS±. ~ti : ~Li , ~l,.; " = ~ .!1 ~~f ~ i- ,, • ·= · , · • 1~1 ~, t1» ,, , •. ,.,. rr, ,f:rc:--: • I.S'Y.J,.r.'~r:7".J • 

J~ = ~~ , :J:,:.:,J ~' ~ 4,~ ~'+"-f = J~ ~j:j; l!u ~ ~~' ,~ ~ ~~ ~ ~ =-~ ~~~ 
,~:_.~ 1~,). :~J ~ ~, ~ ;:iu .t~, ~ i-,:;: ~-~, ;:,~1 :iiJili: ~ !l_i:;: J1:).!, =~ 

J~ t_;. J)f :- :< -i;~f ~ : J~ ~ f.-~1 llA ~ J~ ~ ~ : i J~ ~~I ~f ),~1 \!fJ . " , "' , . _,,,, , , ,,,, ,.., ' ~1 ~ '. , •--~--' ~ _, " • ' '• , ~ '• ' , '. '• u.;._, ~"· '· •; - 'I;~- ~- ~ ~ : Jl.U .' l;.11 -,.,. ~ ......-c ~ ~ !J"' ~ ir, IJ~ , • :.,,,&:' - .J LJ - I.)" 

«.:,:1~11 

"Sesungguhnya jika seorang hamba dimasukkan ke dalam kubur dan para pengiring
nya telah pergi, ia akan·mendengar·langkah mereka. Rasulullah bersabda, "Dua orang 
malaikat datang dan berkata, "Apa yang dulu engkau katakan tentang laki-laki ini?" 
Ia berkata, HAku bersaksi bahwa ia adalah hamba Allah dan Rasul-Nya." Rasulullah 
bersabda, "Dikatakan kepadanya, "Lihatlah tempat dudukmu di neraka., Allah telah 
menggantinya dengan tempat duduk di surga." Rasulullah bersabda, "Lalu ia melihat 
surga·dan neraka Sedangkan orang kafir dan munafik akan ditanya, "Apa yang dulu 
engkau katakan tentang laki-laki ini?" la berkata, "Aku tidak tahu, aku berkata seperti 
yang dikatakan manusia." Dikatakan kepadanya "Engkau tidak tahu dan tidak membaca. 
"Lalu ia dipukul dengan palu dari besi dengan ~kali pukulan sampai ia menjerit, dan 
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jeritannya terdengar oleh yang berada didekatnya kecuali ohm jin dan manusia." (HR. 
Thmizi). 

Kembalinya ruh ke dalamjasad.di dalam kubµr merupakan perkara akhirat 
yang tidak papat di pahami oleh nalar manusia di dunia. Seluxuh kawn muslimin sepakat 
bahwa manusia a1can memperoleh kenikmatan di_ dalam kuburnya jika ia seorang yang 
berhak memperolehnya Atau., ia akan disiksa jika ia seorang yang berhak mendapat• 
kannya, selama Allah tidak mengampuninya. 

Allah :1i; berfirman: 

(~I~\ ~f ~~). Jf~~f ~l!.JI r,_:,t ('Jt, ~J lj:J.. l+:1;,. ~:,::.,~)!JI) 

"Kepada mereka ditampakkan neraka pada pagi dan petang, dan pada hari te,:jadi-, 
nya Kiamat. (Dikatakan kepada malaikat): "Masukkanlah Fir'aun dan kaumnya 
ke dalam azab yang sangat keras. "(QS. al-Mukmin~ 46). 

Rasulullah • bersabda: 

"Berlindunglah kepada Allah dari siksa kubur.'' (HR. Abu Daud}. 
Akal pikiran tidak rnengingkari adanya siksa kubur. karena rnanu~ia bisa 

menyaksikan fenomena yang.hampirsama dengatmya di dalarn kehidupan ini. Misalnya. 
orang yang sedang tidur bisa rnerasakan dirinya disiksa dengan hebat, ia menjerit me
mohon pertolongan tetapi orang yang berada di sampingnya tidak rnerasakan hal itu, 
Kematian jelas sangat berbeda dengan tidur. 

Siksa kubur dirasakan oleh tubuh dan ruh juga. Rasulullah 1't bersabda: 

((h ·• f••••••~lt 1 ••"_t',, ,_ •• •f••••••~•• •• {• ,! •'•_UIJ••·f'_' J., '_t•f••;i'\)) ~..W. •.la.f.....,~~r~J •~~ •J.Af.....,~~~ •!~x .J..;...~ ,?u.J ..r.- _ 
# , - 4 

"Kubur adalah persinggahan pertarna negeri akhirat. barangsiapa yang dapat selarnat 
darinya maka apa yang akan dijurnpai setelahnya lebih ringan, dan barangsiapa yang 
tidak dapat selarnat darinya rnaka apa yang akan dijurnpai setelahnya Jebih mengeri
kan." (HR. Tirrnizi). 

Hendaknya seorang muslirn senanti~ berlindung kepada Allah dari siksa ku
bur, terutarna sebelum mengucapkan salam dalarn shalat. Dan. hendaknya dia beru
saha menjauhkan diri dari dosa-dosa yang menjadi sebab utarna dari siksa kubur. Siksa 
ini disebut dengan siksa kubur karena sebagian besar rnanusia akan di masukkan ke 
dalam kubur. Waiau demikian, orang yang mati tenggelarn. terbakar. dan diterkam 
binatang buas juga akan mengalarni siksa di alam barzakh. 

Jenis siksa kubur beraneka ragam: ada yang dipukul dengan palu yang terbuat 
dari besi atau yang lainnya, ada yanglubumya dijadikan gelap gulita lalu dihamparkan 
baginya hamparan neraka dan dibukakan pintunya, dan ada pula yang arnal buruknya 
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diperlihatkan seperti manusia buruk rupa clan berpakaian jelek yang duduk di dalam 
kubur bersamanya. 

Siksa kubur akan terus ditimpakan terhadap orang kafir clan munafik, sedangkan 
orang mukmin yang melakukan dosa akan disiksa sesuai dengan dosa yang ia lakukan, 
bahkan bisa dihentikan siksanya. Seorang mukmin akan memperoleh kenikmatan di 
dalam kubur, yaitu dengan di lapangkan kubumya, disinari cahaya yang terang, di buka
kan baginya pintu surga hingga angin surga clan aromanya menghembus ke dalam 
kubumya, clan akan dibentangkan hamparan surga. Seclang amalnya digambarkan seperti 
seorang laki-laki tampan yang menemaninya di dalam kubur. 

Harl klamat dan tanda-tandanya. 
1. Allah tidak menciptakan alam raya ini kekal selamanya, tetapi suatu hari pasti 

akan berakhir. ltulah yang disebut dengan hari kiamat yang pasti terjadi, tanpa 
ada keraguan. Allah~ berfirman: 

( ... ~ ~~ ~9 ~l!.J, t1) 

"Sesungguhnya hari kiamat pas ti akan datang, tiada keraguan tentangnya ... " 
(QS. al-Mukmin: 59). 

Dan finnan Allah~: 

( ... ~8 i}:/_, j; Ji ~\!.JI ~{f~ (,~ ~~I Jli:,) 

"Dan orang-orang.yang kafir berkata: "Hari berbangkit itu tidak akan datang ke
pada kami. "Katakanlah· "Pasti datang ... "(QS. Saba': 3). 

Hari kiamat itu dekat sebagaimana firman Allah": 

( !, •' 'I • --:._,) 
···-'-' ~..r' 

"Telah dekat (datangnya) saat itu ... "(QS. Qamar: 1). 
Dan finnan Allah ~: 

<" . •. . • ~ ... -. "t:- l!u ~-=--,• I).,...~. y! ~., ('"'ff - '!' - . ~ 
"Te/ah dekat kepada manusia hari menghisab segala ama/an mereka, sedang mereka 
berada dalam kelalaian lagi berpaling (daripadanya). "(QS. al-Anbiya': 1 ). 

Dekatnya hari kiamat bukan diukur dengan ukuran biasa yang dikenal manu- . 
sia, tetapi be:dasarkan -ilmu Allah clan lamanya usia perjalanan dunia. Pengetahuan 
tentang hari kiamat merupakan hal gaib yang hanya diketahui oleh Allah, clan tidak 
ada seorang pun dari makhluk-Nya yang diberitahukan tentang peristiwa hari ini. 

Allah~ berfinnan: 



"Manusia bertanya kepadamu tentang hari berbangkit. Katakanlah: · "Sesungguhnya 
pengetal,uqn tentang hari berbangkit itu hanya di sisi Allah". Dan tahukah kamu 
hai(Muhammad), boleh jadi hari berbangkit itu sudah de/rat walctunya: .. , (QS.al-
Ahzfil>: 63). 

Rasulullah • telab menyebutkan beberapa tanda yang menwijukkan dekatnya 
hari kiamat. Di .antaranya adalab: 

• Keluarnya Dajjal. K.eluamya Dajjal merupakan fitnah atau ujian besar bagi 
manusia, di mana Allah memberilcan kemampuan kepadanya melakukan hal
hal yang membuat manusia )erperdaya dengannya, yaitu ia mampu memerin
tabkan langit untuk menurunkan hujan. tanab untuk menumbuhkan rumput, 
menghidupkan orang yang telab i:nati, dan peristiwa lain di luar hukum alam. 
Rasulullilh • menggambarlcan babwa Da.ijal itu bennata sebelab yang datang 
den~an membawil perumpamaan surga dan neraka. Maka, yang ia katakan 
surga sebenamya adalab neraka, dan yang ia katakan neraka sebenamya adalab 
surga Dajjal ·tinggal di bumi selama empat puluh bari, sehari pertama seperti 
setabun, lalu sehari kedua seperti sebulari. lalu · sehari ketiga seperti seminggu, 
dan hari-hari berikutnya seperti hari-hari biasa Tidak ada satu tempat di muka 
bumi yang tidak disinggabi Dajjal, kecuali Mekkab dan Madinab. 

• Turunnya Isa bin Maryam di atas menara putih di sebelab timur kqta Darnaskus 
pada waktu subuh. Ia shalat bersama manusia lalu mencari Da.ijal dan membu
nuhnya 

• Terbitnya matahari dari ufuk barat. Ketika manusia melihatnya, mereka sangat 
takut lalu beriman,..namun pada waktu itu. iman sudah tidak berguna lagi. Dan. 
masih banyak tanda-tanda lain yang tidak disebutkan di sini. 

2. Hari kiamat tidak akan datang kecuali kepada manusia-manusia jahat. Karena 
sebeltun -hari kiamat ti.ha, Allah mengirim angin bequoma wangi yang mencabut 
s,eluruh ruh orang-orang yang beriman. 
Jika Allah hendak membina:sakan seluruh makh.luk-Nya dan mengakhiri kehidu
pan dunia, maka Dia perintabkan kepada malaikat-Nya untuk meniupkan sangka
kala (sejenis tanduk hewan yang besar). lalu semua 11,lakhluk niati ketika mende
ngamya Allah~ berfirman: 

( ... ~I;~::;.~! if"j\Ji ,J. ::;.:, ~1:,~1 ~::;, J:' «1 ~°}..JI~ et,) 
"Dan ditiuplah sangkakiila, maka matilah siapa yang di langit dan di bumi kecuali 
siapa yang dikehendaki Allah ... "(QS. az-Z~ar: 68). 
3. Seluruh tubuh manusia akan hancur dan dimakan bumi, kecuali tulang bagian 

bawah ptmggung (tulang ekor). Sed.angkan tubuh para nabi dan syuhada tidak di
makan bumi. (Setelah semuanya mati). Allah menurunkan hujan dantubuh-tubuh 
(yang telab hancur) bangun kembali. Dan. jika Allah ingin m~dupkan manu-
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sia maka Ia hidupkan lsrafil, malaikat yang bertugas meniup sangkakala, lalu ia 
pun meniup sangkakala yang kedua kali dan Allah menghidupkan selmyh makh
luk-Nya Lalu, manusia bangkit dari kubumya seperti pertama kali Allah cipta
kan, dalam keadaan tidak beralaskan kaki, telanjang, dan tidak berkhitan. 

Allah~ berfirman: 

<~:,i_ :! ;.f.; J! ~'~ ~i-;;. ~ ,~~ ~°).,.J,;;, ~) 
"Dan ditiuplah sangkala/a, maka tiba-tiba mereka keluar dengan segera dari kubur
nya (menuju) kepada Rabb mereka. "(QS. Yasin: 51). 

Dan Allah~ berfirman: 

;.:J, ~~ ij:;.. ,;.:f ~~~, 4 ~ , ~~Y-~ J! ~f{s- ~,~ ~'~ ~i ~ ~:;..~ i-:,;) 
(~~~Y- l~lS' ~:ill 

... (yaitu) pada hari mereka keluar dari kubur dengan cepat seakan-akan mereka 
pergi dengan segera kepada berhala-berhala -(sewaktu di dunia), da/am keadaan 
mereka menekurkan pandangannya (serta) diliputi kehinaan. !tu/ah hari yang da
hulunya diancamkan kepada mereka. "(QS. al-Ma'arij': 43-44). 

Orang yang pertama keluar dari bumi adalah nabi kita, ,Muhammad ~ seba
gaimana yang beliau jelaskan sendiri. Lalu. manusia digiring ke padang Mahsyar, 
yaitu tanah lapang yang membentang luas, sedang orang-orang kafir akan berjalan 
di atas wajah mereka. Rasulullah .~ pemah ditanya, "Bagaimana mereka berjalan di 
atas wajah mereka?" R.asulullah ~ menjawab, "Sesungguhnya Dz.at yang memperja
lankan mereka di atas kaki mereka itu mampu memperjalankan mereka di atas wajah 
mereka Dan, orang yang berpaling. dari mengingat Allah akan dikumpulkan dalam 
keadaan buta. Kemudian, matahari akan begitu dekat dengan seluruh makhluk, dan 
setiap orang sangat ditentukan oleh amalannya dalam sedikit banyaknya keringat 
yang akan menenggelamkannya. (Dalam artian. semakin sedikit amal maka semakin 
tinggi keringat yang membenamkannya). Ada orang yang tetesan keringatnya sampai 
ke kedua mata kaki, ada yang sampai ke pinggang, ada yang menutup seluruh tubuh
nya, dan ada orang yang mendapat naungan dari Allah pada saat tidak ada naungan 
selain naungan-Nya." 

Rasulullah ~ bersabda: 
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"Tujuh golongan yang akan mendapat naungan dari Allah pada hari yang tidak ada 
naungan selain nanngan-Nya, adalah petpimpin yang adil, remaja yang tumbuh dalam 
ibadah kepada Allah, laki-laki yang hatinya selalu terpaut dengan masjid, dua orang 
yang saling mencintai ·1carena Allah; bersatu karena Allah dan berpisah karena Allah, 
seorang laki-laki yang dirayu oleh wanita cantik dan berkedudukan lalu ia berkata, "Aku 
takut kepada Allah", ·seorang Jaki-Jaki yang bersedekah secara sembunyi-sembunyi hingga 
tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan tangan kanannya, dan seorang 
yang mengingat Allah dalam kesunyian hingga air matanya mengalir." (HR. Mmlim). 

Dan $CUlU8 ini tidak banya dikhususkan bagi kaum laki-laki saja, akan tetapi 
kaum wanita pun akan dihisab sesuai dengan amalannya. Jilca ama1annya bailc ma1ca ia 
akan mendapatkan balasan yang baik, danjilca arnalannya bmuk ma1ca ia akan mendapat
kan balasan yang buruk pula Ia sama dengan laki-laki dalam masalah hisab dan ~ 

Pada hari itu, rasa dahaga sangat dirasakan oleh manusia, di mana sehari sama 
dengan lima puluh ribu tahun lamanya Namun. orang yang beriman akan cepat mela
lui hari itu seperti melaksanakan shalat jamaah. Kaum muslimin akan mendatangi 
telaga Rasulullah • untuk meminwn darinya. Telaga ini adalah kemuliaan besar yang 
banya dimiliki oleh nabi Muhammad 8, yang akan d.iminwn oleh seluruh umamya. 
Aimya lebih putih dari susu, lebih manis dari madu, aromanya lebih harum dari minyak 
kesturi, dan wadahnya adalah bintang-bintang dari langit. Orang yang meminwnnya 
tidak akan merasakan dahaga selamanya. -

Dan manusia akan berdiam di padang Mahsyar dalam waktu yang lama sambil 
menantikan putusan_Allah dan perhjtungan amal. Ketilca manusia berdiam di padang 
Mahsyar clan menantikan putusan A_llah sambil merasakan panasftya matahari, mere
ka mencari orang yang dapat menolong mereka di sisi Allah agar Ia memutuskan 
perkara mereka Mereka datang kepada Adam (meminta pertolongan), namun Adam 
tidak mampu, lalu datang kepada Nub dan Nub-pun tidak mampu, lalu datang kepada 
Ibrahim, lalu Musa. lalu Isa, namun semuanya tidak mampu mem~ pertolongan. 
Akhimya, mereka datang kepada Rasulullah 8 dan beliau berkata, .. Aku yang akan 
menolong.,. Beliau lalu sujud di bawah Arasy dan memulai ucapannya dengan memuji 
Allah. Dikatakan kepada Rasulullah s,, "Hai Muhammad! Angkatlah kepalamu, minta
lah, maka Erigkau akan diberi, dan berilah syafaatmu, niscaya akan diterima." Lalu, Al1ah 
mengizinkan Rasulullah untukmemberi syafaat, memutuskan mereka, clan mem~
hitungkan amal mereka. Dan, umat Rasulullah adalah yang pertama dihisab. 

Amal pertama yang akan hisab adalah shalat, jilca shalat seseorang baik dan 
diterima, akan · dilihat amalan-amalannya yang lain. Namun, jilca sbalatnya bmuk dan 
ditolak, semua amalannya akan ditolak. Manusia akan ditanya tentang lima hal: Ba
gaimana ia menghabiskan usianya?, bagaimana ia mengisi masa mudanya?. dari 
mana ia memperoleh harta, dan bagaimana membelanjakannya?. clan bagaimana ia 
mengamalkan ·ilmunya?" Sedangkan perkara yang pertama' akan diputuskan diantara 
manusia adalah perkara yang menyangkut darah (jiwa manusia). Dan pada ~ itu, 
qishas (balasan yang setimpal) akan terjadi dengan kebaikan dan keburukan. Maka, 
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kebaikan seorang manusia ~ diambil clan diberikan kepada lawannya (yang ia z.ali
mi). Jika kebaikannya habis maka keburukan lawannya akan ditimpakan kepadanya 

Shirdt Gembatan di atas neraka jahanam yang lebih halus dari rambut dan 
lebih tajam dari pedang) dibentangkan, lahi manusia melewatinya sesuai dengan amal 
mereka. Ada yang melewatinya secepat panclangan mata, ada yang melewatinya sece
pat hembusan angin, ada yang melewatinya secepat lari kuda yang terbaik. clan ada 
yang melewatinya dengan merangkak. Di atas shirdt terdapat besi yang bengkok 
ujungnya (besi berkail, atau gancu), setiap manusia yang lewat akan digaet clan di
lemparkan ke neraka Jahanam. Lalu, orang-orang kafir berjatuhan, begitu juga para 
pelaku dosa dari kalangan kaum beriman. Namun. orang-orang kafir akan kekal di 
neraka, sedangkan para pelaku dosa dari kalangan orang-orang yang beriman akan 
mendapatkan siksa dari Allah sesuai kehendak-Nya lalu dikeluarkan dari neraka. 
Allah mengizinkan kepada para nabi dan rasul yang la kehendaki untuk memberi 
syafaat kepada sebagian kaum beriman untuk keluar dari neraka, sehingga Allah 
mengeluarkan mereka dari dalam neraka. Penghuni surga yang melewati shirdt akan 
berhenti di atas jembatan antara surga clan neraka untuk mendapat balasan dari seba
giannya. Seseorang yang telah berbuat z.alim kepada sesama saudaranya. tidak akan 
masuk surga sampai ia mendapat balasan dari orang yang ia z.alimi. clan hatinya telah 
rela terhadap saudaranya. 

Setelah penghuni surga masuk ke dalam surga clan penghuni neraka masuk ke 
dalam neraka, lalu dihadirkan kepada mereka kematian dalam rupa domba jantan 
yang disembelih diantara surga clan neraka. dan semua penghuni surga clan neraka 
menyaksikannya. Lalu, disampaikan (kepada penghuni surga), "Wahai penghuni su
rga! Engkau kekal selamanya, tidak akan mati." Dan kepada penghuni neraka dikata
kan, "Wahai penghuni neraka! Engkau kekal selamanya, tidak akan mati." Andaikan 
ada orang yang mati karena senang, maka penghuni surga akan mati karena rasa se
nangnya, dan jika ada orang yang mati karena sedih, maka penghuni neraka akan 
mati karena kesedihannya. 

Neraka clan slksanya. 
Allah ~ berfirman: 

( , .• f' .••• , .•••• , ) 
~~~ :.:,~ (,~IJ '-""WI lA->:,;J :.r.i1:,w11:,_.;u .. 

.. ... peliharalah dirimu dari..neraka yang bahim bakarnya ada/ah manusia dan batu. 
yang disediakan bagi orang-orang yang kafir. "(QS. al-Baqarah: 24) 

Rasulullah #1, bersabda: 
, , - ,, , ,, ... , .. , , -,,, 

I '.!H 'IU •·\ •1•, , 1' .-.,..-, • ,,,.. \ 1 .I.\' 11•_10,, , ,, • \" . , • ., • • < • •• • • cl\:.< \;)) 
-~ ! U '~ U.J-J 1,t ~~ ..::..,~ U •~ .J : :r" ~ JIJ ~ ".ft'~~• .ft' U.J~Y t.r, 1 J .. .. .. ,, , .,, 

((IA·~ '11A ~ , ,;:;... ~-.::..:, ~ ~ 
J ~ ~-, ~ ~ 
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"Api yarlg kalian pakai membakar (di dunia ini), hanyalah satu bagian dari tujuh puluh 
bagian api neraka Jahanam. Para sahabat berkata, "Wahai Rasulullah! Demi Allah, 
sesungguhnya api itu saja sudah cukup (membakar)." Rasulullah berkata, "Sesung
guhnya api neraka Jahanam itu dilebih.kan enam puluh sembilan bagian, dan setiap 
bagian memiliki panas yang sama." (HR. Bukhari dan Muslim). 

Neraka memiliki tujuh tingkatan dan tiap tingkatannya lebih panas dari yang 
lain. Untuk tiap-tiap tingkatan terdapat penghuninya sesuai dengan perbuatan manu
sia, dan tempat orang-orang munafik berada paling bawah dari neraka yang merupa-, 
kan tingkatan paling berat siksaannya. Siksa bagi orang-orang kafir tidak pernah ber
henti, tiap kali mereka terbakar dikembalikan lagi seperti semula untuk mendapatkan 
siksaan yang lebih berat. 

Allah ii berfirman: 

( . , , , .. . ..) - ,-:•,, ,·-·'I-, 1".."• ,·;i•.• . •,:, -· ··~· • ·- - . ,,- ,,. •••'-' ..UU I d ....... U0 ...J:,, .) • .-,A'-,!..\, A.A.) • ~ ~••• • 'J".J -.. J." ,- • \ ' ,,,. 

" ... Setiap kali kulit mereka hangus, Kami ganti kulit mereka dengan kulityang lain, 
supaya mereka merasakan azab ... "(QS. an-Nisa': 56). 

Dan Allah ~ berfirman: 
.. , , , . ,, ' , ., . ., •- , ,, . ) 
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"Dan orang-orang kafir bagi mereka neraka Jahanam.Mereka tidak dibinasakan 
sehingga mereka mati dan tidak (pula) diringankan dari mereka azabnya. Demi
kianlah Kami membalas setiap orang yang sangat kafir. " (QS. Fathir: 36). 

Orang-orang kafir dibelenggu di dalam neraka, dan leher mereka diikatkan 
dengan belenggu besi. 

Allah~ berfirman: 

"Dan kamu akan melihat orang-orang yang berdosa pada hari itu diikat bersama
sama dengan belenggu. Pakaian mereka adalah dari pelangkin (ter) dan muka 
mereka ditutup oleh api neraka" (QS. Ibrahim: 49-50). 

Makanan penghuni neraka adalah buah Zakkum. 
Allah ii berfirman: 

<~:_.;_j1 )is ,.~.,i.;i, I/!~ ~ls-.~~i r~·r:,;;11 ~;..::. ~1) 

"Sesungguhnya pohofi .zakkum itu, makanan orang yang banyak berdosa. (la) seba
gai kotoran minyak yang mendidih di dalam perut. seperti mendidihnya air yang 
sangaf panas. " (QS. ad-Dukhan: 43-45). · 



Rasulullah • bersabda: 

~<~~ :,~ ~: ;:,, re·· 1l::. ¢i, ~f ~ ::,:a:.j~ ¢i, ~,~ ~ ::.~ r:,i;,, ~ i:,w M :,i» 
"Seandainya setetes dari buah Zakkum itu menetes ke dunia, niscaya ia dapat meng
hancurlcan suinber kehidupan manusia di dunia ini, lalu bagaimana dengan orang yang 
memalcannya." (HR. Tirmizi). 

Dijelaskan tentang kengerian siksa neraka dan besamya nikmat smga, seba
gaimana tertUlis dalam Shallih Muslim dari Rasulullah • bahwa orang kafir yang telah 
memperoleh kenikmatan terbesar di dunia akan ditenggelamkan ke dalam neraka lalu 
ditanya, "Apakah engkau pernah memperoleh kenikmatan di dunia?" Ia menjawab, 
"Saya tidak pernah memperolehnya sedikit pun." Semua kenikmatan dunia telah dilu
pakannya hanya dengan sekali ditenggelamkan ke dalam neraka. Demikian juga, orang 
beriman yang telah mendapatkan kesengsaraan di dunia akan dimasukkap. ke dalam 
surga lalu ditanya, "Pemahkah engkau mendapatkan kesengsaraan di dunia?" Ia men
jawab, ''Saya beiwn pemah mendapatkannya sedikit pun." Semua kesengsaraan yang 
didapatnya di dunia telah ia lupakan dengan dimasukannya ke dalam surga . .... .,... 

Surga adalah tempat yang kekal dan merupakan kemuliaan bagi hamba
bamba Allah yang baik. Kenikmatan yang ada di dalamnya tidak pernah terlihat oleh 
mata, tidak pemah terdengar oleh telinga. dan tidak pemah terlintas dalam pikiran 
manusia. Allah ti berfirman: 

(~:,i~ ~, •~ ~ ;~ ~f !'j:,:. ~~fl!~ r ,~t ~) 
"Seorang pun tidak mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka yaitu (ber
macam-macam nikmat) yang menyedapkan parJdangan mata sebagai balasan ter
hadap apayang telah mereka kerjakan. "(QS. as-Sajdah: 17). 

Surga memiliki tingkatan yang berbeda. dan setiap tingkatan dihuni oleh kaum 
mukminin sesuai dengan amalan mereka. 

Allah fl berfirman: 

~h ~ "'ji~~f t'...~( - b-" :..i.i11•l-f-: ·.1k :._c:;~ I°~,;-. ·.u, ~, ,.i·· ... ) ~.., -; ) p -~ r,- 'Y.J tJt, ., r-; I.J-A tJt, 1,..-Jl 

"niscaya Allah a/can meninggikan orang-orang yang beriman diantaramu dan 
orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha 
Mengetahui apa yang lcamu kerjakan." (QS. al-Mujadilah: 11 ). 

Di dalam smga, para penghuninya akan memakan dan meminum apa saja yang 
mereka inginkan. Di dalamnya, terdapat sungai dari air yang tidak akan berubah rasa 
dan baunya, sungai dari air susu yang tidak pernah berubah rasanya. sungai dari madu 
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mumi, dan sungai dari khamer yang melezatkan bagi orang-orang yang meminumnya. 
Dan, khamer di dalam surga ini bukanlah khamer yang ada di dunia. 

Allah '.k berfirman: 

" Diedarkan kepada mere/ca gelas yang berisi khamer dari sungai yang mengalir. 
(W arnanya) putih bersih, sedap rasanya bagi orang-orang yang minum. Tidak ada 
dalam khamer itu a/kohol, dan mere/ca tiada mabuk karenanya. " (QS. ash-Shaffat: 
45-47). 

Di dalamnya, mereka menikah dengan.para bidadari. Rasulullah ,_ bersabda: 

_ ~j\ri:, ;t...!J, i;f-, ~ a-::; i..:. :.u;L::;..\l'~j\li ~f u-l! :. ;.it,~' ~f ~ if:;., M :,i>> 
«t..;_, ~¾J~ 

"Seandainya seorang bidadari dari penghuni surga menampakkan diri kepada pendu
duk bumi, niscaya dia ~ menyinari apa yang ada di antata langit. dan bumi. dan akan 
memenuhinya dengan aroma wangi." 

Sedang kenikmatan bagi para penghuni surga yang paling besar adalah meli
hat Allah ~ Dan, mereka di dalarn surga tidak pernah kencing, berak. beringus. dan 
meludah. Sisir-sisir mere}(& terbuat dari emas. dan keringatnya terbuat dari mi~nyak 
kesturi. Kenikmatan mereka ini akan kekal selamanya. tidak terhenti, dan tidak akan 
berkurang. Rasulullah el bersabda: 

~~-:'l!JI ~ ~~;; i--r:,.:,. ~I ~f Jif;. :,•iJ -~~J ~{;i:, ~~I~~;;» . .. -• -~- . 
((~1; ~ '4.\S Q:\ll ~ ~ • ~I 

"Barangsiapa yang masuk surga maka dia akan merasa senang, tidak akan menderita, 
dan tidak akan binasa. Dan bagian bagi para penghuni surga yang paling rendah ( de· 
rajatnya), yaitu orang yang terakhir kali keluar dari neraka: lalu masuk sursa, itu lebih 
baik sepuluh kali Ii pat daripadai dunia dan seisinya." 
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ijj;i!li~IJCiit 
RINGKASAN SEJARAH 
NABIMUHAMMAD• 

Keadaan bangsa Arab sabelum kenablan. 
Animisme (menyeinbah berhala) adalah agama mayoritas bangsa Arab, dan 

karena mereka menganut faham animisme yang bertentangan dengan agama yang lurus 
ini, maka masa kehidupan mereka dinamakan masa jahiliyah. Sesembahan mereka 
selain Allah yang paling terkenal adalah Latta, Uzza, Manat dan Huba!. Namun, ada 
juga bangsa Arab yang memeluk agama Yahudi. Nasrani dan Majusi. Dan, hanya 
beberapa individu yang jumlahnya sedikit yang masih berpegang teguh pada agama 
Hanif, agama Nabi Ibrahim. 

Kehidupan perekonornian di gurun pasir ketika itu, secara keseluruhan, ber
gantung pada kekayaan penggembalaan hewan ternak. Sedangkan kehidupan pereko
nomian di perkotaan adalah bercocok tanam dan pemiagaan. Sebelum kedatangan 
Islam, Mekkah merupakan kota perniagaan terbesar di jazirah Arab, sebagaimana di 
sana dijumpai kebuci~yaan yang sangat maju di beberapa tempat. 

Namun sayangnya, dalam kehidupan sosial mereka, kez.alirnan telah menyebar 
ke mana-mana Tidak ada hak sedikit pun bagi kaum lemah, anak-anak perempuan 
dikubur hidup-hidup dan kehormatannya dirusak, yang kuat memakan hak yang lemah, 
mereka merniliki banyak istri tanpa ada batasan, perzinahan merajalela, peperangan 
antar kabilah bisa terjadi hanya karena masalah sepele. Kesemuanya ini, secara ringkas, 
adalah gambaran singkat tentang kondisi jazirah Arab sebelum kedatangan Islam. 

Putra darl dua orang yang dlkorbankan. 
Suku Quraisy ketika itu membanggakan Abdul Muttalib, kakek Rasulullah 1l!f> 

dengan keturunan dan kekayaannya. Ketika itu, Abdul Muttalib bemazar seandainya 
Allah memberinya rezeki sepuluh orang anak laki-laki, maka ia akan menyembelih 
seorang dari mereka untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Keinginannya itu terpe
nuhi, ja dikaruniai sepuluh orang anak laki-laki yang salah satunya bemama Abdullah, 
ayahanda Rasulullah ~ Tatkala Abdul Muttalib hendak melaksanakan nazamya, 
orang-,orang menghadangnya untuk mencegahnya agar tidak menjadi tradisi bagi 
mereka. Setelah itu, mereka bersepakat untuk mengundi nasib (dengan anak panah) 
antara Abdullah dan sepuluh ekor onta sebagai tebusannya. Kemudian, mereka me
nambah jumlah onta ketika anak panah undian berpihak kepada Abdullah, lalu mereka . 
melakukan undian lagi dan anak panah selalu mengenai bagian Abdullah hingga 
kesepuluh kalinya. Sampai akhimya anak panah · terse but berpihak kepada onta yang 
telah mencapai 100 ekor. Akhimya, mereka pun menyembelih onta. 
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Abdullah adalah. putra Abflul Muttaiib yang paling ia cintai, terlebih setelah 
peristiv .·a ·penebusan itu, clan setelah dia mllfai dewasa clan tampak. pada keningnya 
pancaraa1-pancaran sinar yang tidak dijumpai pada orang lain. Ketika Abdullah telah 
beranjak dewasa, ayahandanya memilihkannya.seorang gadis dari Bani Zuhrah yang 
be:· JUt18. Aminah binti Wahb laJ,u menikahkan keduanya. Setelah pemikahan ini, kila
fPA cahaya yang memancar dari dahinyc1 hilang dan pindah menetap di dalam perut 
Aininah. 

Abdullah telah menjalankan tugasnya dalam mengarungi bahtera kehidupan 
ini, dan setelah tiga: bulan dari kehamilan Arninah yang mengandung Rasulullah ta, 

'Abdullah keluar kota bersama rombongan dagang ke negeri Syam. pan, dalam perja
lanan pulang, ia menderita sakit keras sehingga ia merietap di Madinah (jl.engan paman
pamannya dari Bani Najjar. Di ·sinilah. ak.himya ajal menjemputnya dan di sini pula ia 
dikebumikan. 

Masa-masa kehamilan telah usai. hari melahirkan telah dekat dan rasa sakit 
menjelang kelahiran mulai tampak. Namun. Arninah tidak merasakan sakit yang biasa 
dirasakan oleh para wanita ketika melahirkan. Menjelang fajar. tepatnya pada hari 
senin tanggal- 12 Rabiul Awwal 571 M. tepatnya pada tahun gajah, Arninahpun mela
hirkan anaknya. 

Kl-h pasukan gaJah. 
Ringkasan kisah pasukan gajah adalah ketika Abrahah·aI-Habsyi. gubemur 

Yaman, melihat bangsa Arab berbondong-bondong ke Mekkah untuk menunaikan 
ibadah haji. Maka, ia membangun gereja besar di Shan'a.. dan ia ingin mengalihkan 
bangsa Arab untuk menunaikan ibadah haji di sana. Hal ini didengar oleh seseorang 
dari Bani Kinanah, salah satu suku Arab. lalu ia memasuki gereja tersebut dan melu-, 
muri temboknya dengan kotoran. 

Tatkala mengetahui hal itu. Abrahah berkobar marah dan segera berangkat 
menuju Ka'bah dengan membawa pasukan yang berjumlah 60.000 personel untuk 
menghancurkan Ka'bah. Ia memilih untuk dirinya st;ekor gajah yang paling besar. 
sementara pada pasukannya terdapat sembilan ekor gajah. Ia melanjutkan perjalanan
nya hingga hampir tiba di kota Mekkah. Di sana.. pasukannya bersiap-siap untuk me
masuki kota Mekkah, namun gajah-gajah tersebut diam, dan tidak mau beranjak maju 
ke arah Ka'bah. Dan. ketika mereka mengarahkannya ke arah lain. gajah-gajah ter
sebut bangkit dan bergegas melangkah. Namun. ketika mereka palingkan ke Ka'bah 
lagi, gajah-gajah tersebut kembali diam. tak bergerak. 

Ketika itulah, Allah mengutus kepada mereka burung:burung Ababil (yang 
berbondong-bondong) untuk melempari mereka dengan batu yang berasal dari tanah 
yang terbak.ar, dan membuat mereka seperti daun-daun yang dimak.an ulat. Setiap 
burung ·membawa tiga buah batu, satu di paruh dan yang dua lainnya di kedua kaki
nya. Mereka laksana kambing curian. dan tiada seorang pun dari mereka yang terkena 
batu tersebut melainkan anggota tubuhnya terpotong-potong untuk kemudian hancur. 
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Mereka berhamburan keluar dan berguguran di jalan. Sedangkan Abrahah sendiri 
terserang penyakit yang membuat ujung-ujung jemarinya rontok, dan ia sampai ke 
Shan' a dalam kondisi seperti anak burung. Hingga akhimya, ia pun menemui" ajalnya. 

Sedangkan kaum Quraisy, mereka berpencar-pencar di jalan-jalan setapak yang 
ada pada kaki gunung dan berlindung di gunung-gunung. Mereka mengkhawatirkan 
diri mereka dari pasukan Abrahah. Tatkala peristiwa ini menimpa pasukan Abrahah, 
barulah mereka kembali' ke rumah mereka masing-masing dengan selamat. Peristiwa 
ini terjadi 50 hari sebelum kelahiran nabi Muhammad ~-

Ketika itu, adat kebiasaan bangsa Arab adalah mencarikan untuk bayi-bayi 
mereka para wanita pedalaman yang mau menyusui mereka agar badan mereka bisa 
tumbuh secara normal. Pada saat kelahiran Muhammad ~. sekelompok orang dari 
kampung Bani Sa'ad tiba di Mekkah untuk tujuan ini. Kaum wanita mereka berkeli
ling ke rumah-rumah, narnun mereka semua berpaling dari Muhammad ~. karena ke
yatiman dan kefakirannya. 

Dan, salah satu dari mereka bemama Halimah as-Sa'diyyah. Pada mulanya, 
Halimah juga berpaling sebagaimana yang lainnya. Akan tetapi, setelah ia mengeli
lingi beberapa rumah, temyata ia tidak mendapatkan yang dicari, dan tidak menjumpai 
bayi yang akan dibawa untuk disusui agar upahnya dapat meringankan kesulitan dan 
kerasnya kehidupan, khususnya pada tahun paceklik saat itu. Akhimya, ia berpikir 
untuk kembali ke rumah Aminah dan rela menerima anak yatim dan upah sedikit. 

Halimah datang ke Mekkah bersama suarninya dengan mengendarai seekor onta 
kurus dan sangat lamban, sementara dalam perjalanan pulangnya ia menggendong 
Rasulullah .i#, dalam pangkuannya. Namun, onta tersebut berlari dengan kencang dan 
semua hewan tunggangan lainnya tertinggal di belakangnya yang membuat heran 
teman-teman seperjalanannya. Halimah juga bercerita bahwa sebelumnya puting 
susunya tidak memancarkan air susu sedikit pun, dan bayi yang disusuinya selalu 
menangis karena kelaparan. Namun, ketika Rasulullah menyedot susunya, seketika 
air susunya keluar dengan deras. la juga bercerita tentang kekeringan tanah miliknya 
di perkampungan Bani Sa' ad. Namun, ketika ia mendapat kehormatan dengan menyu
sui bayi ini, tanah dan temaknya dapat berproduksi dan kondisinya berubah total, dari 
sengsara dan melarat menjadi senang dan berada. 

Muhammad • menghabiskan masa dua tahun dalam penjagaan Halimah yang 
sangat menyu!Gunya, ia merasakan dari lubuk hatinya segala sesuatu dan kondisi luar 
biasa yang meliputi bayi ini. Setelah masa dua tahun, Halimah membawa Muhammad ~ 
ke ibunda dan kakeknya di Mekkah. Namun, ketika Halimah melihat perubahan yang 
terjadi pada keadaannya yang dipengaruhi oleh keberkahan Muhammad lhi, ia memo hon 
kepada Aminah agar menyetujui Muhammad tJ!. tetap bersamanya untuk kedua kalinya, 
dan Aminah pun menyetujuinya Akhirnya, Halimah kembali ke perkampungan Bani 
Sa'ad dengan membawa anak yatim ini, yang melimpahkan kesenangan baginya, 
dan mengelilinginya dengan kebahagiaan. 
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Perlstlwa pembelahan clada. 
Pada suatu hari, ketika itu, Muhammad mendekati. usia empat tahun, tepatnya 

di saat beliau bersama putra Halimah bennain jauh dari perkemahan. Maka, datanglah 
putra Halimah sambil berlari, sedang pada raut mukanya terlihat tanda-tanda kece
masan. Ia meminta agar Halimah menyusul saudaranya, Muhammad Lalu, Halimahpllll 
menanyakannya tentang permasalahannya. Kemudian anak ini berkata, "Sungguh saya 
melihat dua orang laki-laki berpakaian putih, mereka mengambil Muhammad dari 
kami dan menelentangkannya, lalu mereka membelah dadanya." 

Dan, sebelum anak ini melanjutkan ceritanya, Halimah berlari menghampiri 
Muhammad. Dia melihat Muhammad berdiri di tempatnya tanpa bergerak, wajahnya 
terlihat kekuning-kuningan dan pucat, lalu dengan rasa takut dan cemas, Halimah 
menanyakannya tentang apa yang men,impanya. 

Lalu, Muhammad memberitahukan bahwasanya dia dalam keadaan baik, dan 
menceritakan bahwa ada dua orang laki-laki berpakaian putih yang mengambilnya, 
membelah dadanya untuk mengeluarkan hatinya, lalu mengeluarkan segumpal darah 
hitam darinya dan membuangnya. Lalu, menyuci hatinya dengan air dingin dan mengem
balikannya ke dalam rongga tubuh untuk kemudian mengusap dadanya. Setelah itu, 
mereka meninggalkan tempat <;!an menghilang. 

Halimah berusahameraba-raba tempat dada yang dibelah, ia tidak melihat bekas 
sedikit pun, kemudian ia kembali bersama Muhammad @ ke rumahnya. Men-jelang 
fajar pada hari berikutnya, Halimah membawa Muhammad.~ kepada ibundanya di 
Mekkah. Aminah merasa heran dengan kembalihya Halimah bukan · pada waktunya, 
padahal ia sangat men~ anak ini. Lalu. ia menanyakan penyebabnya, dan Halimah 
pun menceritakan tentang peristiwa pembelahan dada Muhammad ~ kepadanya. 

Aminah keluar bersama putranya yang yatim itu ke Y atsrib (Madinah) untuk 
mengunjungi paman-pamannya dari Bani Najjar dan menetap beberapa hari di sana. 
Dan, dalarn perjalanan pulangnya, ajal pun menjemputnya, yaitu di tempat yang 
bemama Abwa'. Dan, di tempat itu pula, dia dikebumikan. Muhammad.~ berpisah 
dengan ibundanya dalam usia empat tahun. dan di tangan kakeknya.. Abdul Muttalib, 
ia mendapatkan ganti.nya Lalu, Abdul Muttalib menjaga, mengasuh, dan memberikan 
kasih sayang kepadanya. Setelah genap usia enam tahm, kakeknya pun meninggal 
dunia. Setelah itu, pamannya, Abu Thalib yang mengasuhnya, sekalipun ia mempunyai 
banyak tanggungan (keluarga) dan harta sedikit. Pamannya.. demikian pula istrinya 
memperlakukannya seperti salah satu dari anak-anak mereka. Anak yatim ini sangat 
bergantung kepada pamannya. Dalam ko.ndisi inilah. Muhammad mulai memberituk 
sifat dasarnya (karaktemya). Beliau tumbuh atas dasar kejujuran dan amanah, sehingga 
keduanya menjadi gelar baginya Maka, jika orang-orang mengatakan. "Telah datang 
al-Amin" (orang yang dapat dipercaya). maka bisa diketahui bahwa yang dimaksud 
adalah Muhammad if.. 

Setelah melewati masa remaja dan beranjak dewasa. Muhammad $.f> mulai 
berdikari dan mencari biaya hidupnya sendiri. Maka. mulailah beliau bepergian untuk 
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bekerja dan berusaha. Beliau bekerja sebagai penggembala kambing bagi beberapa 
orang Quraisy clan menerima upahnya. 

Kemudian Muhammad • segera bergabung dengan rombongan dagang ke 
negeri Syam. Rombongan tersebut dibiayai oleh Khadijah binti Khuwailid, seorang 
wanita terpandang yang sangat kaya, dengan dana besar. Dalamrombonganini, Khadijah 
mewakilkan hartanya kepada Maisarah, pembantunya sekaligus orang yang mengatur 
segala urusannya. Dengan keberkahan dan keamanahan Rasulullah •, perdagangan 
Khadijah mendapatkan laba yang belwn pernah dialami sebelumnya. Lalu, ia bertanya 
kepada Maisarah perihal penyebab laba yang cukup besar ini. Maisarah menceritakan 
bahwa Muhammad bin Abdillah yang menangani urusan barang dan penjualan, dan 
dia pula yang menghadapi orang-orang dengan sangat mengagumkan. Sehingga, laba 
yang besar bisa diperoleh tanpa ada unsur penganiayaan. Khadijah mendengarkan 
penuturan Maisarah, dan dari situlah, dia mulai mengenal beberapa hal mengeruu 
Muhammad bin Abdillah ~ dan merasa kagum kepadanya. 

Khadijah sebelumnya pernah menikah, tapi kemudian suaminya meninggal 
dunia. Lalu, ia ingin mencoba kehidupan baru dalam tanggungan suami yang bernama 
Muhammad bin Abdillah ~ Maka, ia pun mengutus salah seorang ke1dbatnya untuk 
mengetahui tanggapan Muhammad bin Abdillah dalam urusan tersebut, sedangkan 
beliau pada waktu itu telah berusia 25 tahun. Kemudian datanglah seorang wanita 
untuk menawarkan kepada beliau agar mau menikah dengan Khadijah, dan beliau 
pun menyetujuinya. Akhirnya, keduanya menikah dan masing-masing merasa bahagia. 
Setelah itu, Muhammad mengambil alih dalam hal mengatur kekayaan Khadijah, 
dan beliau membuktikan kepiawaian dan kemampuannya. Secara berturut-turut, 
Khadijah hamil dan melahirkan hingga memiliki beberapa orang putri yang bemama 
Zainab, Ruqaiyah, Ummu Kultsum dan Fatimah, serta dua orang putra yang bemama 
Qasim dan Abdullah yang keduanya meninggal dunia ketika masih kecil. 

Kenabian. 
Menjelang usianya yang keempat puluh tahun, Muhammad ~ sering me

nyendiri dan berkhalwat di goa Hira .. yaitu goa yang berada di gunung yang terletak 
di dekat Mekkah. Di sanalah, beliau menghabiskan waktu selama berhari-hari dan 
bermalam-malam. Pada malam keduapuluh satu dari bulan Ramadhan, yaitu ketika 
beliau berada di dalam goa Hira dan telah berusia empat puluh tahun, beliau didata
ngi malaikat Jibril yang seraya berkata kepadanya, "Bacalah!", beliau menjawab, 
"Saya tidak dapat membaca." Jibril mengulangi perintah ini untuk kedua kalinya dan 
ketiga kalinya. Dan, pada kali yang ketiga. Jibril berkata kepadanya: 

~w~i ~. ~¼ ~ ;,;U,. rfii ~:,I),. ~ ~ ~W~I ~. ~ ;,;Ut ~..:, ~½ l)t) 
., ., - ., ., 

(~iJ~ 
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"Bacalah dengan (menyebut) nama Rabbmu Yang menciptakan, Dia telah men
ciptakan manusia dar segumpal darah. Baca/ah, dan Rabbmulah Yang Paling Pe
murah, Yang mengajar (manusia) 'dengan perantaraan kalam. Dia mengajar'/i:an 
kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. "(QS. al-'Alaq: 1-5). 

Setelah itu, Jibril pun meninggalkannya, dan Rasulullah 8 sudah tidak kuat 
lagi berada di goa Hira. Akhimya, beliau pulang ke rumahnya dan menghainpiri 
Khadijah dengan gemetar sambil berkata: "Selimutilah saya! S_elimutilah saya!", 
maka .Khadijah pun menyelimutinya, sehingga rasa talrutnya sima. Lalu, beliau mem
beritahu Khadijah tentang apa yang telah diperolehnya dan berkata: "Sungguh saya 
khawatir terhadap diriku." Khadijah menanggapinya: "Sekali-kali tidak, demi Allah, 
Dia tidak akan merendahkan dirimu untuk selamanya. (Karena) sesungguhnya 
engkau adalah orang yang menyambungkan tali persaudaraan, menanggung beban 
kesusahan orang lain, memberi orang yang tak punya, menjamu tamu, dan menolong 
orang yang menegakkan kebenaran." 

Beberapa hari kemudian, beliau kembali ke goa Hira untuk melanjutkan 
ibadahnya dan yang tersisa dalam bulan Ramadhan. Setelah bulan Ramadhan berakhir, 
beliau turun dari goa Hira dan kembali ke Mekkah. Ketika sampai di tengah Iewbah, 
Jibril mendatanginya sambil duduk di atas kursi di antara burni dan langit, lalu turun
lah ayat: 

~li :;;:.:,ii:,-~ ~Q:, -~ ~:, .j;L'ti j.i-J~, 4t, r;) 
"Hai orang yang berkemul (berselimut), bangunlah, lalu berilah peringatan! dan 
Rabbmu agungkanlah, dan pakaianmu bersihkanlah, dan perbuatan dosa (menyembah 
berhala) tinggalkanlah. "(QS. al-Muddatstsir: 1-5). 

Setelah itu, wahyu pun turun secara terus-menerus dan berkelanjutan. 
Tatkala Nabi l,; memulai dakwahnya, Khadijah masuk Islam dan ber§aksi atas 

keesaan Allah dan kenabian swuninya yang mulia. Sehingga, ia adalah orang yang 
pertama kali masuk Islam. Kemudian., sebagai balas budi pada pamannya, Abu 1balib 
yang telah men$asuh dan menjaganya sejak kepergian ibunda dan kakeknya, Rasulullah 
memilih Ali dari sekian banyak. putra pamannya itu, untuk dididik di sisinya dan 
ditanggung natkahnya. Dalam kondisi seperti ini, hati Ali pun terbuka dan ~imya 
masuk Islam. Setelah itu, barulah Zaid bin Haritsah, seorang budak yang telah dimer
dekakan olehJ(hadijah menyusul masuk Islam. Rasulullah "- juga bercerita kepada 
teman akrabnya, Abu Bakar, maka ia pun beriman dan membenarkannya, tanpa ada 
keraguan. 

Selanjutnya, Rasulullah ~ berdakwah secara semburtyi-sembunyi. Dikatakan 
secara sembunyi-sembunyi di sini, mengingat tempat para sahabat, pengikutnya, 
dan orang-orang yang mereka ajak masuk Islam tersebut bersifat sangat rahasia. 
Sudah banyak yang beriman kepada Rasulullah ~. namun mereka masih menyem
bunyikan keislaman mereka Karena, jika satu saja urusan mereka terungkap, maka ia 
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a1can mengbadapi berbagai siksaan keras dari kawn kafir Quraisy hingga ia murtad 
(keluar) dari agama Islam. 

Dakwah secara terang-tarangan. 
Setelah Rasulullah • berdakwah secara rahasia selama tiga tahun, lalu Allah 

menurunkan ayat: 

<~~' ~ :..-;t,~:v ~ E~li) 
"Maka sampaikanlah olehmu segala apa yang diperintahkan (kepadamu) dan ber
palinglah dari orang-orang yang musyrik. "(QS. al-Hijr: 94). 

Pada suatu hari, Rasulullah .1!,. berdiri di atas bukit Shafa memanggil suku 
Quraisy, hingga orang-orang pun mengerumuninya. Diantara mereka, terdapat pa
mannya, Abu Lahab, seorang tokoh Quraisy yang paling memusuhi Allah dan Rasul
Nya Tatkala orang-orang telah berkumpul. beliau bersabda, "Bagaimana pendapat 
kalian, seandainya saya memberitahu kalian bahwa di balik gunung ini ada musuh 
yang menanti kalian, apakah kalian mempercayai saya?" Mereka menjawab, " Yang 
terlintas di hati kami tentang Anda adalah kejujuran dan amanah." Beliau lalu ber
sabda: "Saya adalah orang yang memberi peringatan kepada kalian bahwa di hadapan 
kalian ada siksa yang maha berat." Kemudian Rasulullah ~ mengajak mereka untuk 
menyembah Allah dan meninggalkan berhala yang selama ini mereka sembah. Abu 
Lahab langsung keluar dari kerumunan orang-orang dan .berkata "Celakalah kamu! 
Apakah karena ini, kamu mengumpulkan kami?" Setelah kejadian ini, Allah menu
runkan ayat: 

~. ~I ijl!.;._ ~~:;.(,. ~ ~lj l~l; ~. ~~J ~~ ~ ~fc.. ~J ~:,,ff-¼ 4) 
<~;.. ~ , .. _(7 

"Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan sesunggufmya dia akan binasa. Tidak
lah berfaedah kepadanya harta bendanya dan apa yang ia usahakan. Kelak dia 
akan masuk ke dalam api yang bergejolak. Dan (begitu pula) istrinya. pembawa 
kayu bakar. Yang di lehernya ada tali dari sabut. "(QS. al-Lahab: 1-5). 

Dan, Nabi ,n, tetap ,nelanjutkan dakwah dan·memulainya secara terang-terangan 
di tempat-tempat mereka berkumpul. dan mengajak mereka masuk agama Islam. 
bahkan beliau melakukan shalat di sisi Ka"bah. Sementara itu. penyiksaan orang
orang kafir terhadap kaum muslimin semakin bertambah. sebagaimana yang dialami 
Yasir dan Sumaiyah yang akhirnya mati syahid. juga Ammar. putra mereka. Bahkan. 
Sumaiyah · adalah wanita pertama dalam Islam yang mati syahid disebabkan oleh 
penyiksaan. 

Begitu pula siksaan yang ditimpakan Umayyah bin Khalaf dan Abu Jahal 
kepada Bilal bin Rabah. Sebelumnya. Bilal masuk Islam melalui perantaraan Abu 
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Bakar. Suatu ketika Umayyah meJAergokinya. lalu ia pun menimpakan berbagai 
macam siksaan agar Bilal mau_meninggalkan Islam. Namun, Bilal menolak dan tetap 
·berpegang teguh kepada agama Islam. Lalu. Um11yyah mem6awa Bµitl keluar kota 
Mekkah dalam keadaan terikat rantai. Setelah tubuhnya ditelentangkan di atas pasir
pasir membara, diletakkanlah batu besar di atas dadanya, untuk kemudian Umayyah 
beserta para pengikutnya menghujaninya dengan cambukan. Namun, Bilal berkali
kali hanya mengucapkan Ab.ad, Ab.ad (Yang Maha Esa), hingga akhimya Abu Bakar 
melihatnya. Dengan seketika, Abu bakar membelinya dari Umayyah dan memerdeka
kannya di jalan Allah. 

Diantara hikmah dari berbagai penyiksaan ini, Rasulullah • melarang kaum 
muslimin mengumumkan keislaman mere~ sebagaimana yang beliau lakukan ketika 
berkumpul bersama mereka dengan cara diam-diam. Karena, seandainya beliau ber
kumpul bersama mereka secara terang-terangan. maka kaum musyrikin pasti me9g
halangi beliau dalam menyampaikan pengajaran dan petunjuk kepada kaum muslimin. 
Bahkan, hal ini bisa jadi akan mendatangkan bentrokan di antara dua kelompok. 
Dan sudah diketahui, bahwa bentrokan ini bisa mengakibatkan kehancuran dan 
kebinasaan kaum muslimin, mengingat sedikitnya jumlah mereka. Oleh karenanya, 
hikmah yang paling nyata di sini adalah mereka harus masuk Islam secara sembunyi
sembunyi. Lain halnya dengan Rasulullah -~ beliau tetap berdakwah dan beribadah 
secara terang-terangan di hadapan orang-orang musyrik, sekalipun beliau menerima 
siksaan dari kaum kafir Quraisy. 

HIJrah ke Habsyl. 
Berkenaan dengan terus-menerusnya siksaan kaum musyrikin kepada orang

orang yang masuk Islam, terutama orang-orang lemah, Rasulullah • meminta para 
sahabatnya untuk hijrah ke Habsyi demi menyelamatkan agama mereka di sisi raja 
Najasyi yang akan menjamin ke~anan mere~ terutama keamanan sebagian besar 
kaum muslimin yang mengkhawatirkan diri dan keluarga mei:eka dari kaum Quraisy. 
Dan, peristiwa ini tepatnya terjadi pada tahun kelima dari masa kenabian. 

Lalu, berhijrahlah serombongan kaum muslimin yang berjumlah kurang lebih 
70 orang beserta keluarga mereka ke Habsyi. Diantara mereka, terdapat Utsman 
bin Affan beserta istrinya, Ruqayah. Namun, orang-orang· Quraisy berusaha merusak 
kedudukan mereka di Habsyi. Maka, niereka mengirim hadiah untuk raja dan me
mintanya agar menyerahkan kaum~muslimin kepada mereka. Mereka mengatakan 
kepada raja bahwa kaum muslimin menjelek-jelekkan Isa dan ibundanya. Tatkala 
raja Najasyi inenanyakan hal tersebut kepada kaum muslimin, dan mereka pun 
menjelaskari" pandangan Islam tentang Isa dengan sebenar-benarnya, maka raja me
ngamankan mereka dan menolak untuk menyerahkan mereka kepada orang-orang 
Quraisy. 



Pengantar Studi Islam 

Pada tahun yang sama, di bulan Ramadhan, Nabi jJ, keluarke tanah suci Haram. 
Di sana, telah berkumpul sekelompok besar kaum Quraisy, lalu beliau berdiri diantara 
mereka. Namun, tiba-tiba beliau membaca surat an-Najm, padahal orang-orang kafir 
belum permih mendengarkan kalam Allah, mengingat sebelumnya mereka selalu 
berwasiat agar tidak mendengarkan ucapan Rasulullah • sedikit pun. Ketika beliau 
mengejutkan mereka·dengan membacakan surat ini, dan mengetuk,telinga mereka 
dengan kalam Ilahi yang sangat menarik ini, satu persatu dari mereka tetap di tempat
nya mendengarkan kalam Ilahi tersebut. Di hati mereka tidak terlintas apa pun sel<!,in 
kalam Ilahi ini, sampai ketika beliau membaca ayat: 

( 1• J Jo ,, +. ,• J J • I;) 
J~ J ~ - J""-'!-- ... 

"maka qersujudlah kalian kepada Allah, dan sembah/ah", mereka PU\\ bersujud. 
Setiap orang tidak dapat menguasai dirinya untuk tidak tersungkur bersujud. Dari 
sini, maka b~rdatangan celaan yang terus-menerus dari setiap orang niusyrik yang 
tidak menyaksikan _peristiwa . tersebut. Ketika itu, mereka mendustakan Rasulullah 
dan berkata bahwa beliau telah memuji berhala-berhala mereka. Mereka juga berkata 
bahwa syafaat berhala-berhala tersebut sangat diharapkan. Mereka. melakukan kebo
hongan besar ini sebagai alasan dari tindakan sujud mereka tadi. 

Kelslaman Umar. 
Keislaman Umar bin Khattab merupakan kemenangan bagi kaum muslimin. 

Rasulullah • telah menjulukinya dengan al-Faruq, karena_ Allah telah memisahkan 
antara yang hak dan yang batil karenanya. Beberapa hari setelah keislamanya. Umar 
berkata kepada Rasulullah •, "Wahai Rasulullah, bukankah 'kita di atas kebenaran?" 
Beliau menjawab, "Memang demikian." Umar berkata, "Kalau begitu. untuk apa kita 
bersembunyi dan menutup diri?" Setelah itu. Rasulullah ~ bersama kaum muslimin 
yang ada di Darul Arqam dengan membentuk dua barisan -satu barisan dipimpin 
Hamzah bin Abdul Muttalib. dan barisart lainnya dipimpin Umar bin Khattab
bergerak keluar menuju jalan-jalan di kota Mekkah dalam gerakan yang menggam
barkan kekuatan dalam perjalanan dakwah. dan sekaligus memulai dakwah secara 
terang-terangan. 

Secara terus-menerus, kaum Quraisy berusaha memerangi dakwah ini dengan 
berbagai macam cara; menyiksa, menganiaya. mengintimidasi. dan membujuk. Namun. 
semua itu tidak menghasilkan apa pun, selain justru menambah keteguhan mereka 
terhadap agama Islam. dan menambah jumlah orang-orang yang beriman. lnilah 
pemikiran kaum Quraisy untuk memunculkan cara baru. yaitu menulis sebuah 
lembaran (perjanjian) yang ditanda tangani oleh mereka semua. dan digantung di 
Ka'bah untuk mengembargo kaum muslimin dan Bani Hasyim. Embargo ini berlaku 
di semua aspek; tidak boleh terjadi transaksi jual-beli. pernikahan. tolong-menolong, 
dan bergaul dengan mereka. Kaum muslimin terpaksa keluar dari kota Mekkah menuju 
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ke salah satu celah gunung di Mekkah yang bemama celah gunung Abu Thalib. Di 
sana, kaum muslimin sangat menderita, mereka merasakan kelaparan dan berbagai 
macam kesulitan. Orang-orang yang mampu diantara mereka menyumbangkan seba
gian besar·harta mereka, bahkan Khadijah menyumbangkan semua hartanya. Wabah 
penyakit melanda mereka yang menyebabkan kematian sebagian mereka. Namun 
demikian, mereka dapat bertahan dan bersabar, tidak ada seorang pun dari,mereka 
yang mundur. Embargo ini terus .berlangsung selama tiga tahun. Kemudian seke
lompok pembesar Quraisy yang memiliki hubungan kekerabatan dengan beberapa 
orang Bani Hasyim berusaha mencabut isi lembaran di atas, dan mengumumkannya 
pada khalayak ramai. Ketika mengeluarkan lembaran, mereka menemukannya telah 
tennakan oleh rayap, tidak ada yang tersisa kecuali satu sisi kecil yang di atasnya 
tertulis lafazh bismika allahumma (dengan menyebut nama-Mu, ya Allah) .. Akhirnya, 
krisis pun sima · dan kaum muslimin beserta Bani Hasyim kembali ke kota Mekkah. 
Namun, kaum Quraisy tetap pada sikap mereka yang bengis dalam memerangi kaum 
muslimin. 

Tahun duka clta. 
Penyakit keras telah menjalar ke seluruh tubuh Abu Thalib, dan ia iidak dapat 

meninggalkan tempat tidur. Tak lama kemudian. ia menderita sakaratul maut. Ketika itu, 
Rasulullah ~ berada di sisi kepalanya mengharap agar ia mau mengucapkan kalimat 
la ilaha illallah sebelum kematiannya. Namun, teman-temanburuknyayangjuga berada 
di sisinya, termasuk tokoh mereka Abu Jahal. mencegahnya dan berkata kepadanya, 
"Jangan tinggalkan agama leluhurmu". Akhimya, ia pun meninggal dalam keadaan 
musyrik .. Maka, kesedihan Rasulullah #J. atasnya semakin berlipat ganda, karena beliau 
telah ditinggalkannya sebelum pamannya itu memeluk agama Islam. 

Tak lama kemudian, tepatnya dua bulan setelah kematian Abu Thalib, Khadijah 
pun meninggal dunia. Sehingga, Rasulullah .~ semakin merasakan duka yang sangat 
pedih. Sementara itu, cobaan yang ditimpakan oleh kaumnya kepada beliau setelah 
kematian Abu Thalib dan istrinya~,Khadijah, justru semakin berat. 

Pergi ke Thalf. 
Kaum Quraisy terus-menerus menganiaya, menguasai, dan menyakiti kaum 

muslimin, dan Rasulullah telah putus asa untuk memperbaiki urusan kaum Quraisy. 
Lalu, pikiran beliau tertuju pada suku Thaif dengan harapan semoga Allah memberi
kan petunjuk kepada penduduknya untuk memeluk Islam. Dan, perjalanan ke Thaif 
ini sebenarnya tidaklah mudah, mengingat sulitnya jalan yang disebabkan gunung
gunung tinggi yang mengelilinginya. Akan tetapi, setiap kesulitan itu menjadi mudah 
bila berada di jalan Allah. Naifnya, penduduk Thaif justru menolak beliau dengan 
penolakan yang lebih buruk. Mereka menyuruh anak-anak kecil mereka melempari 
beliau dengan batu, sehingga kedua turnit beliau berdarah. Akhirrfya, beliau kembali 
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llielalui jalan semula menuju Mekkah dalam keadaan sedih clan susah. Lalu, Jibril 
bersama malaikat gunung menghampiriny~. Jibril memanggil beliau clan berkata, 
"Sesungguhn~ Allah telah mengutus kepadamu malaikat gunung untuk kamu suruh 
sesuai keinginanmu". Setelah itu, malaikat gunung berkata, "Hai Muhammad, jika 
kamu mau, aku akan meruntuhkan kedua benda keras ini (maksudnya, dua gunung 
yang mengelilingi Mekkah) di atas mereka". Nabi ~ menjawab, "Justru saya meng
harapkan agar Allah mengeluarkan dari keturunan mereka, orang yang mau menyem
bah Allah Yang Maha Esa, Yang tidak ada sekutu bagi-Nya." 

Diantara beberapa debat yang dilancarkan kaum musyrikin terhadap Rasulullah 
adalah mereka menuntut beberapa mukjizat tertentu darinya dengan tujuan menun
dukkan ~liau, clan hal ini terjadi berulang kali. Pernah suatu kali, mereka meminta 
agar beliau dapat membelah bulan menjadi dua, lalu beliau memohon kepada Allah, 
untuk kemudian memperlihatkan bulan yang terbelah dua kepada mereka. Kaum 
Quraisy menyaksikan mukjizat ini untuk waktu yang lama, tapi mereka tetap saja 
tidak beriman. Bahkan, mereka mengatakan, "Muhammad telah bermain sihir di 
hadapan kami". Lalu, seseorang berkata, "Kalaupun toh Muhammad mampu menyi
hir kalian, ruunun ia tidak akan mampu menyihir semua orang. Oleh karena itu, mari 
kita tunggu orang-orang yang sedang bepergian". Tak lama kemudian, orang-orang 
yang bepergian itu datang dan kaum Quraisy menanyai mereka. Lahi, mereka pun 
menjawab, "Benar, kami telah melihatnya". Namun demikian, kaum Quraisy tetap 
saja pada kekafiran mereka. Peristiwa terbelahnya bulan ini, seakan-akan sebagai 
pembuka bagi sesuatu yang lebih besar darinya, yaitu peristiwa Isra' Mi'raj. 

Iara' Ml'raJ. 
Sekembalinya dari Thaif dengan berbagai peristiwa yang dialaminya, dan se

telah kematian Abu Thalib yang kemudian disusul Khadijah, serta siksaan berat dari 
kaum Quraisy, maka berkumpullah kesedihan ini dalam hati Rasulullah ~ Lalu, da
tanglah pertolongan dari Allah untuk Nabi yang mulia ini. Pada malam kedua puluh 
tujuh Rajah dari tahun kesepuluh masa kenabian, ketika Rasulullah ~ tertidur. tiba
tiba Jibril mendatangi beliau dengan membawa Buraq, hewan tunggangan yang mirip 
kuda dan merniliki dua sayap yang dapat berlari kencang laksana kilat, lalu Jibril me
naikk'an beliau di atas hewan ini yang kemudian membawanya ke Baitul Maqdis di 
Palestina. Kemudian, dari sana, beliau dinaikkan ke langit dar, melihat tanda-tanda 
kebesaran Allah yang agung. Di langit inilah, shalat lima waktu diwaj ibkan kepadanya. 

Pada malam yang sama, beliau kembali ke Mekkah Mukarramah dengan 
lap<J.Ilg dada dan keyakinan yang mendalam. Ketika memasuki waktu subuh, beliau 
pergi ke Ka'bah dan menceritakan ke khalayak ramai perihal peristiwa yang dialami
nya, maka orang-orang kafir semakin mendustakan dan mengejek beliau. Kemudian, 
beberapa orang yang hadir meminta beliau menggambarkan kepada mereka bentuk 
Baitul Maqdis. lni semua untuk melemahkaµ beliau. Maka, beliau pun menggambar-
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le.an bentuk Baitul Maqdis bagian per bagian. Namun demikian, kaum musyrikin 
tidak merasa cukup dengan tanya jawab ini. Mereka berkata:, "Kami menginginkan 
petunjuk lain". Beliau menjawab, "Dalam perjalanan, saya bertemu dengan rombo
ngah yang· akan datang ke arah Mekkali". Lalu, beliau memberitahu kepada mereka 
berapa jumlah onta rombongan irii, dan waktu kedatangan mereka. Dan, apa yang 
diterangkan Rasulullah • ini ternyata benar. Namun, orang-orang kafir tetap sesat 
pada kekafiran dan penolakan mereka, serta tidak mau membenarkan. Pada pagi 
harinya, Jibril datang dan mengajarkan Rasulullah -~ tata cara shalat lima waktu beserta 
waktu-waktunya. Sebelumnya, shalat hanya dilak~an dua rakaat di waktu subuh 
dan dua rakaat di waktu sore. 

Pada masa-masa itu, Rasulullah ~ lebih memusatkan dakwahnya kepada 
orang-orang yang datang ke. Mekkah, setelah kaum Quraisy tetap berpaling dari kebe
naran. Ke1:i}ca itu, Rasulullah * menemui orang-orang dalam perjalanan mereka dan 
tempat-tempat singgah mereka, untuk menawarkan kepada mereka agar masuk Islam. 
sekaligus menjelaskannya. Namun~ paman beliau. Abu Lahab. selalu mengikuti 
beliau untuk memperingatkan orang-orang agar tidak menerima beliau dan ajakan 
beliau. · 

Pernah suatu' waktu, Rasulullah ~ mendatangi sekelompo~ penduduk Yatsrib 
dan mendakwahi mereka. Mereka mendengarkan beliau dan bersepakat untuk men
jadi pengikut dan beriman kepada beliau. Sebelumnya, penduduk Yatstib tersebut 
pernah mendengar dari orang-orang Y ahudi bah.wa dalam waktu,dekat akan ada se
orang nabi yang diutus. Oleh karena itu. ketika beliau mendakwahi mereka. mereka 
mengerti bahwa beliau adalah nabi yang disebutkan orang-orang Yahudi tadi. Maka.. 
mereka segera masuk Islam dan berkata. "Jangan sampai kalian di~ului oleh orang
orang Yahudi untuk rnasuk Islam". Mereka semua berjumlah enam orang. Lalu. pada 
tahun berikutnya, datanglah duabelas orang laki-laki, mereka berkumpul dengan. 
Rasulullah, meminta beliau mengajari mereka tentangislam. Ketika mereka kembali ke 
Yatsrib. Rasuhillah mengutus Mush'ab bin Umair·megyertai mereka untuk menga
jarkan al-Qur'an dan menjelaskan hukum-hukum agama kepada mereka.· Temyata. 
Mush'ab bin Umair mampu mendapatkan pengaruh di tengah masyarakat Madinah. 
Setelah menghabiskan masa satu ·1ahun. Mush'ab kembali ke Mekkah. dan ~kut 
bersamanya 72 orang laki-.laki dan dua orang perempuan dari. penduduk Madinah. 
Maka, Nabi ~ mengumpulkan mereka, dan mereka pun berjanji untuk menolong 
agama beliau dan melaksanakan perintah beliau. Kemudian. mereka kembali lagi ke 
Madinah. 

Tempat dakwah yang bana. 
Madinah ketika itu menjadi tempat perlindungan yang aman bagi kebenaran 

(Islam) dan pembawanya Karenanya. kaum muslimin ~ulai berhijrah ke sana Namun. 
kaum Quraisy tetap bertekad menghalangi mereka berhijrah. Sehingga. beberapa 
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orang yang hendak berhijrah menjumpai berbagai macam penganiayaan dan siksaan. 
Ketika itu, kaum muslimin berhijrah secara sembunyi-sembunyi karena takut kepada 
kaum Quraisy. Berbeda dengan hijrahnya Umar bin Khattab, yang menandakan ke
beranian dan tantangan. Karena ketika itu, ia menyandang pedangnya dan membawa 
panahnya tatkala keluar menuju Ka'bah dan berthawaf di sana. Kemudian, ia tampil 
di hadapan kaum musyrikin dan berkata kepada mereka, "Barangsiapa yang ingin is
trinya menjadi janda atau anaknya menjadi yatim, hendaklah ia menemuiku, karena 
aku akan berhijrah". Kemudian, ia pergi dan tidak seorang pun yang berani merin
tanginya. Berbeda dengan Abu 13akar as-Shiddiq, ia meminta izin kepada Rasulullah 
untuk ikut berhijrah, ruunun beliau menjawab, "Jangan tergesah-gesah! Mudah
mudahan Allah memberimu teman (untuk berhijrah)." 

Keadaan ini terus berlanjut sampai sebagian besai kaum muslimin telah ber
hijrah. Kaum Quraisy semakin menggila tatkala mengetahui hal itu, dan mereka 
khawatir akan ketinggian Muhammad dan dakwahnya. Lalu, mereka memusyawa
rahkan hal ini dan mereka bersepakat untuk membunuh Rasulullah ~ Abu Jahal ber
kata: "Menurut pendapatku, kita memberi sebilah pedang kepada pemuda yang kuat 
dari masing-masing kabilah kita, lalu mereka mengepung Muhammad dan memukul
nya secara serentak, sehingga darahnya terpisah-pisah pada beberapa kabilah dan Bani 
Hasyim tidak kuasa untuk memusuhi semua orang". Namun, Allah memberitahu 
nabi-Nya yang mulia akan adanya komplotan tersebut. Lalu, beliau bersama Abu 
Bakar bersepakat untuk melakukan hijrah. 

Pada malam harinya, Rasulullah .~ meminta Ali bin Abi Thalib agar tidur di 
tempat beliau, sehingga orang-orang mengira bahwa beliau masih ada di rumah. Beliau 
juga memberitsmu Ali bahwa ia tidak akan mendapatkan paksaan (dari mereka). 
Para komplotan ini pun tiba dan langsung mengepung rumah Rasulullah. Mereka 
melihat Ali berada di tempat tidur dan menganggap ia adalah Muhammad ~. lalu 
mereka menunggunya keluar untuk selanjutnya menghabisi dan membunuhnya. 
Rasulullah ·~ keluar ketika mereka mengepung rumah. lalu beliau menaburkan debu 
ke kepala mereka dan Allah mengambil. pengelihatan mereka. Sehingga, mereka tidak 
merasakan beliau keluar. Rasulullah menuju ke rumah Abu Bakar kemudian kedua
nya berjalan kurang lebih lima mil dan bersembunyi di goa Tsur. 

Para pemuda Quraisy tetap menunggu h!ngga subuh. Ketika memasuki subuh, 
Ali bangkiUiari tempat tidur Rasulullah g. dan langsung jatuh ke tangan mereka, 
lalu mereka bertanya tentang Rasulullah g;._ namun Ali tidak memberitahu apapun 
kepada mereka. Mereka memukulnya dan melumurinya dengan lumpur, namun tetap 
tidak ada gunanya. Kemudian kaum Quraisy mengirim pencarian di segala penjuru. 
dan akan memberikan seratus ekor or:,.ta bagi siapa saja yang mendapatkan Muhammad. 
hidu.p atau mati. 

Dalarp pencarian itu, mereka sampai ke goa T sur. sampai-sampai jika seorang 
dari mereka melihat ke arah kedua telapak kakinya niscaya ia akan melihat Nabi ~ 
dan Abu Bakar. Di saat Abu Bakar sangat mengkhawatirkan keselamatan Rasulullah, 
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beliau bersabda kepadanya, "Hai Abu Bakar, bagaimana menurutmu tentang dua 
orang sedangkan Allah yang ketiganya. Janganlah kamu khawatir, sesUllggUhnya Allah 
bersama kita". Namun anehnya, mereka tidak melihat Nabi dan Abu Bakar. Kedua
nya tetap beiada di goa selama tiga hari, dan kemudian berangkat ke Madinah. Ketika 
itu, perjalanan sangat panjang dan terik matahari sangat menyengat. 

Pada waktu sore di hari kedua, keduanya melintasi · sebuah kemah yang di 
dalamnya ada seorang wanita bemama Ummu Ma'bad. Keduanya meminta makanan 
dan minwnan darinya, · namun keduanya banya mendapati seekor kambing yang sa
ngat kurus, yang karena lemahnya, -tidak bisa pergi ke tempat pengembalaannya dan 
tidak memiliki air susu setetes pun. Lalu, Rasulullah 8 bergegas menghampirinya dan 
mengusap susunya, lalu memerahnya hingga memenuhi satu wadah besar. Ummu 
Ma'bad terdiam heran atas apa yang dilihat, dan mereka semua meminumnya hingga 
mereka merasa kenyang. Lalu, Rasulullah memerahnya kembali hingga memenuhi 
wadah tersebut dan meninggalkannya untuk Urtunu Ma'bad. Setelah itu, beliau me
lanjutkan perjalanannya. 

Penduduk Madinah telah mengawasi kedatangan beliau dan menunggu beliau 
setiap hari di luar Madinah. Pada hari kedatangan beliau, mereka menyambut beliau 
dengan gembira. Beliau singgah di Quba di pinggir kota Madinah dan menetap di 
sana selama empat hari. Di sana, beliau membangun masjid Quba, yaitu masjid yang 
pertama kali dibangun dalam Islam. 

Pada·hari kelima, beliau berjalan ke Madinah dan kebany~ kaum Anshar 
berusaha meraih Rasulullah • dan memperoleh kemuliaan dengan menjamu beliau di 
sisi mereka. Maka, mereka memegang kendali onta beliau dan beliau pun berterima 
kasih kepada mereka dan bersabda, "Biarkanlah, karena ia diperintah". Tatkala onta 
tersebut sampai ke tempat yang Allah perintahkan, niaka ia .akan duduk. Beliau tidak 
turun darinya sebelum onta tersebut bangkit dan berjalan sedikit, lalu menoleh dan 
kembali lagi. Akhirnya, onta tersebut duduk di tempatnya semula, dan beliau 
turun darinya Tempat itulah yang kemudian menjadi masjid Nabawi. Rasulullah • 
singgah di rumah Abu Ayyub al-Anshan: Sedangkan Ali bin Abi Thalib, ia tetap 
berada di Mekkah selama tiga hari sepeninggal Nabi 8, kemudian keluar menuju 
Madinah dan berjumpa dengan Nabi St di Quba. 

Rasulullah di Madlnah. 
Akhirnya, Rasulullah 8 membangun masjidnya di tempat ontanya duduk, y~ 

terlebih dulu dibelinya dari sahabat-sahabatnya. Beliau juga mempersaudarakan 
antara kaum Muhajirin (para sahabat yang datang dari Mekkah) dan kaum Anshar 
(penduduk Madinah yang menolong kaum Muhajirih). ·Beliau menjadikan bagi setiap 
orang Anshar seorang saudara dari kaum Muhajirin yang ikut bersamanya dalam 
kepemilikan hartanya. Kaum Muhajirin dan kaum Anshar mulai beketja sama, dan 
hubungan persaudaraan mereka semakin bertambah erat. Kaum Quraisy memiliki 
hubungan dengan orang-orang Y ahudi yang ada di Yatsrib, lalu mereka berusaha 
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mengobarkan kekacauan dan perpecahan di kalangan kaum muslimin. Kaum Quraisy 
juga mengintimidasi kaum muslimin dan mengancam akan menghabisi mereka. 
Dengan demikian, ancaman telah menyelimuti kaum muslimin dari dalam dan luar, 
sarrtpai-sampai para sahabat tidak tidur di malam hari kecuali ada senjata bersamanya. 

Dalam situasi genting seperti ini, Allah mengizinkan untuk berperang. Lalu, 
Rasulullah ~ mulai menyusun pasukan mata-mata untuk memantau gerakan-gerakan 
musuh, di samping menghadang kafilah dagang mereka. Dengan tujtian, memaksa 
mereka untuk merasakan kekuatan kaum muslimin, sampai mereka mau menyerah 
dan memberi kebebasan bagi kaum muslimin dalam penyebaran agama Islam dan 
melakukan aktivitasnya. Berbagai ikatan perjaajian dan sumpah juga telah dilakukan 
dengan beberapa kabilah. 

Perang Badar Kubra. 
Rasulullah .~ pemah sekali membulatkan tekad menghadang salah satu kafi

lah dagang Quraisy. Beliau keluar diiringi 313 orang yang hanya dibekali dengan 2 
ekor kuda dan 70 ekor onta. Sementara kafilah Quraisy terdiri dari 1000 ekor onta 
dipimpin oleh Abu Sufyan beserta 40 orang bersamanya. Hanya saja, Abu Sufyan 
telah mengetahui keluarnya kaum muslimin. Lalu, ia mengirim utusan ke Mekkah 
untuk memberitahukan hal ini, sekaligus meminta bantuan mereka. Abu Sufyan me
ngalihkan jalannya dan pergi dari jalan lain, sehingga mereka tidak berjumpa dengan 
kaum muslimin. Sedangkan kaum Quraisy telah keluar dengan satu pasukan yang 
berjumlah 1000 tentara, namun utusan Abu Sufyan telah sampai l<.epada mereka 
dengan mengabarkan keselamatan kafilah dan meminta mereka kembali ke Mekkah. 
Akan tetapi, Abu Jahal menolak untuk kembali, ia memerintahkan pasukan untuk 
melanjutkan perjalanan ke Badar. 

Setelah mengetahui kaum Quraisy keluar, Rasulullah bermusyawarah dengan 
para sahabatnya dan semua bersepakat untuk menemui dan memerangi orang-orang 
kafir. Di pagi hari Jum'at, tanggal 11 Ramadhan tahun ke-2 H, kedua kelompok sa
ling berhadapan dan terjadilah perang yang dahsyat. Peperangan ini diakhiri dengan 
kemenangan bagi kaum muslimin dengan 14 orang gugur sebagai syahid. Sedangkan 
dari kaum musyrikin telah tewas 70 orang dan 70 orang lainnya ditawan. 

Ditengah berkecamuknya perang ini, Ruqayah, putri Rasulullah .~ yang juga 
istri Utsman bin Affan meninggal dunia. Ketika itu, ia ditemani suaminya (Utsman) 
di Madinah. Utsman tidak keluar ke medan pertempuran atas permintaan Rasulullah 
untuk tetap mendampingi istrinya yang sedang sakit. Setelah perang Badar, Rasulullah 
menikahkan Utsman dengan putrinya yang kedua, Ummu Kultsum. Atas dasar ini, 
Utsman mendapat gelar Dzunnurain (yang memiliki dua cahaya), karena ia telah 
menikahi dua orang putri Rasulullah ~-

Setelah perang Badar, kaum muslimin kembali ke Madinah dengan gembira 
atas kemenangan dari Allah, dengan membawa para tawanan dan ghanimah (harta 
rampasan perang). Di antara para tawanan. ada yang telah menebus dirinya. ada yang 
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dilepaskan tanpa tebusan, dan ada juga yang menebus dengan mengajar 10 orang anak 
muslim untuk membaca dan menulis. 

PerangUllud. 
Setelah perang Badar, terjadi beberapa peperangan lain antara kaum muslimin 

dan kawn kafir Mekkah. Peperangan kedua yang terjadi setelah perang Badar, adalah 
perang Uhud. Pada peperangan ini, kaum muslimin mengalami kekalahan. Karena, 
mereka telah menyalahi perintah Rasulullah dan tidak mematuhi strategi yang telah 
beliau buat. Jumlah pasukan kaum kafir sebanyak 3000 pasukan, sedangkan kaum 
muslimin berjumlah sekitar 700 pasukan. 

Setelah perang Uhud, orang-orang· Y ahudi keluar menuju Mekkah menyeru
kan kepada kaum kafir untuk memerangi kaum muslimin di Madinah, dan berjanji 
akan memberikan dukungan. Kaum kafir pun memenuhinya.- Kaum Y ahudi tidak saja 
menyerukan kepada kaum kafir Mekkah, tetapi juga kepada kabilah-kabilah lain, 
dan semuanya menyetujui ajakan tersebut. Maka, berangkatlah sekitar 10.000 pasukan 
kaum musyri_kin menuju Madinah dari berbagai penjuru dan mengepungnya. 

-Rasulullah .8 mendengar rencana musuh, laju beliau bermusyawarah dengan 
para sahabatnya. Salman al-Farisi menyarankan untuk menggali parit di sekitar Ma
dinah, yaitu di tempat yang tidak bergunung. Kaum muslimin segera menggali parit 
dan dalam waktu singkat dapat menyelesaikannya. Selama hampir satu bulan, kaum 
kafir tidak mampu menyeberangi parit. Lalu. Allah mengirim angin yang sangat dah
syat kepada orang-orang kafir, sehingga memporak-porandakan wrkemahan mereka, 
dan rasa takut benar~benar menyelimuti mereka. Akhimya, mereka pun kembali ke 
Mekkah. 

Penaklukan kota Mekkah. 
Pada tahun delapan hijriyah, Rasulullah memutuskan untuk ·menaklukkan 

kota Mekkah. Maka, pada tanggal 10 Ramadhan, beliau berangkat bersama puluhan 
ribu pasukan menuju Mekkah. Kaum muslimin memasuki Mekkah tanpa terjadi 
peperangan; dimana kaum Quraisy menyerah dan Allah memberikan kemenangan 
kepada kaum muslirnin. Lalu, Rasulullah ~ menuju Ka'bah untuk melakukan thawaf 
dan shalat dua rakaat di dalamnya. Setelah itu, beliau menghancurkan berhala-berhala 
yang ada di c4tlam Ka'bah dan sekitamya. Rasulullah '1!, berdiri di pintu Ka'bah se
rumgkan kaum Quraisy berbaris di masjid Haram menantikan apa yang akan dilakukan 
Rasulullah. Rasulullah ~ berkata kepada kaum Quraisy, "Wahai kaum Quraisy, apa
kah yang akan aku lakukan terhadap kalian? Mereka menjawab, "Kebaikan, (engkau) 
saudara yang baik dan anak dari saudara yang baik pula." Rasulullah • berkata, "Per
gilah! kalian telah bebas." Rasulullah .~ telah memberikan teladan yang agung dalam 
memaafkan musuh-musuhnya yang telah menyiksa, menyakiti, membunuh para saha
batnya, dan mengusimya dari kampung halamannya. 
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Setelah penaklukkan kota Mekkah, manusia berbondong-bondong memeluk. 
Islam. Pada tahun kesepuluh hijriah, Rasulullah ~ melaksanakan haji dan itulah 
satu-satunya haji yang dilakuk.an beliau. Beliau berhaji bersama seratus ribu orang, 
dan setelah itu beliau kembali ke Madinah. 

Wafatnya Rasulullah. 
Sekitar dua bulan setengah, setelah kembalinya Rasulullah i/l!f. dari menunaikan 

ibadah haji, Rasulullah • menderita sakit. Dan. hari demi hari, sakitnya semakin ber
tambah parah. Setelah merasa tidak mampu menjadi imam shalat. beliau meminta 
Abu Bakar untuk. menggantikannya. Tepatnya tanggal 12 Rabiul Awai, hari Senin, 
akhir-nya beliau kembali menghadap Allah dalam usia 63 tahun. 

Berita kematian Rasulullah~ sampai kepada para sahabatnya, dan hampir saja 
mereka tak sadar dan tidak mempercanyai berita tersebut. hingga akhirnya Abu Bakar 
as-Shiddiq bangkit untuk. menenangkan mereka. dan menjelaskan bahwa Rasulullah 
hanya manusia biasa yang juga mati seperti manusia lain. Mereka pun akhirnya sadar. 
Acara memandikan, mengkafani, dan memakamkan Rasulullah ~ telah dilaksanakan. 
Dan setelah kematian Rasulullah #, kaum muslimin mengangkat Abu Bakar sebagai 
khalifah (pemimpin) meraka yang pertama. 

Masa kehidupan Rasulullah #, di Mekkah sebelum diangkat menjadi Rasul 
selama empat puluh tahun, dan setelah mertjadi Rasul selama tiga betas tahun. Se
dangkan di Madinah, beliau hidup selama sepuluh tahun. 

Akhlak Rasulullah. 
Rasul ullah ~ adalah orang yang sangat pemberani. Ali bin Abi Thalib berkata: 

"Jika keadaan karni sangat kritis dan musuh sudah saling berhadapan. maka· kami 
berlindung kepada Rasulullah ~-" Rasulullah g.adalah orang yang sangat pemurah. 
tidak pernah ketika dimintai sesuatu dan beliau berkata."Tidak ada". Rasulullah ~ 
adalah orang yang sangat pemaaf. beliau tidak pernah membalas atau marah. Kecuali. 
jika kehormatan agarha telah dilecehkan. maka ia akan membalasnya demi Allah. 
Orang yang dekat dengannya maupun yang jaµh. clan orang yang lemah maupun yang 
kuat akan mendapatkan hak yang sama darinya. Beliau menegaskan bahwa tidak ada 
orang yang lebih mulia dari orang lain kecuali dengan ketakwaannya. dan manusia 
adalah sama. Umat-wnat yang lalu menjadi binasa karena berlaku diskriminatif. yaitu 
jika seorang tokoh mencuri maka mereka membiarkannya. danjika orang lemah yang 
melakuk.annya_maka. mereka menghuk.umnya. Rasulullah -~ bersabda. "Demi Allah. 
jika Fatimah binti Muhammad mencuri. pasti aku potong tangannya." 

Rasulullah ~ juga tidak pernah menghina makanan. Jika ia menyukainya. ia 
akan memakannya, dan jika tidak menyukainya. ia tidak memakannya. Pemah dalam 
sebulan .atau dua bulan tidak ada makanan yang dimasak di rumahnya. Makanan 
pokok keluarga beliau, adalah kurma dan air. Rasulullah -~ pemah mengikatkan batu 
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di perutnya ~ rasa lapar. Rasulullah - juga pernah menjahit sandal, menambal. 
baju, membantu istrinya ~engerjakan ~kerjaan rumah, dan menjenguk orang sakit. 
Rasulullah • adalah orang yang sangat tawadhu', beliau akan memenuhi undangan 
orang yang kaya maupun miskin, clan orang yang hina maupun mulia1 ,Rasulullah 
mencintai orang-orang miskin, mengiring jenazah mereka, dan menjenguk yang sakit. 
Beliau tidak menghina seseorang karena kemiskinannya, atau takut dengan seseorang 
karena kekuasaannya. Rasulullah fl,. juga menunggang kuda, onta, keledai, dan bighal. 

Rasulullahii!iadalah orang yang sering tersenyum dan paling indah raut wajah
nya, meski kesedihan dan musibah seringmenimpanya.Rasulullah8menyukai wewa
ngian dan tidak menyukai bau yang tidak sedap. Sungguh, Allah telah memadukan 
pada diri Rasulullah kemuliaan akhlak dan kebaikan perilaku, dan Dia telah membe
rinya ilmu yang tidak diberikan kepada seseorang pun, baik yang terdahulu maupun 
yang kemudian. Rasulullah* tidak bisa membaca dan menulis, dan tidak ada manusia" 
yang menjadi gurunya Ia membawa al-Quran yang diwahyukan dari Allah yang ber
finnan di dalam kitab-Nya: 

~ ~~1.S".,J'.', ! ~1_.J ~:,.t~ i:,1;:,ij1 llA ~ r,•t ~f ~ ~(, ~~i :- :~:;._,~Ji) 
( ,_;..i. 

"Katakanlah: "Sesungguhnya jika manusia dan Jin berkumpul untuk membuat yang 
serupa a/-Qur'an ini, niscaya mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengan 
dia, sekalipun sebagian mereka menjadi pembantu bagi sebagian yang lain. "(QS. 
aI-Isra': 88). 

Kehidupan Rasulullah • yang ummi (tidak dapat membaca dan menulis) me
nutup jalan bagi orang-orang yang menuduh bahwa beliau telah menulis, membaca, 
atau mempelajari (pengetahuan),dari berbagai sumber umat-umat yang lain. 

MukJlzat Rasulullah. 
Mukjiz.at Rasulullah • yang paling agung, adalah al-Quran yang telah mele

mahkan bangsaArab yang memiliki ketinggian bahasa Allah menantang merekl:!, untuk 
membuat sepuluh surat yang sama dengan al-Quran, atau satu surat saja, atau satu 
ayat saja Dan, kaum musyrikin benar-benar menyaksikan ketidakmampuan mereka. 

Kaummusyrikinmemintadiperlihatkan satuayatkepadamereka, dan Rasulullah 
mempelihatkan terbelahnya bulan hingga· menjadi dua bagian, air mengalir dari jari
jari beliau, kerikil bertasbih di telapak tangannya yang kemudian juga bertasbih ketika 
diletakkan di telapak tangan Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Kaum musyrikin men
dengar makanan yang disantap Rasulullah -e,,. bertasbih, batu dan pohon memberi salam 
kepadanya pada malam beliau diangkat sebagai Rasul, kaki kambing yang beracun 
yang diberikan oleh seorang wanita Yahudi yang hendak membunuh Rasulullah fl,. 
juga berbicara. 



Pengantar Studi Islam 

Seorang Arab Badui meminta kepada beliau untuk memperlihatkan bukti 
kerasulannya, maka ia perintahkan sebuah pohon mendekatnya, lalu pohon itu pun 
mendekat, dan· ia perintahkan pohon itu kembali ke tempat semula dan ia kembali. 
Rasulullah • mengusap kantong susu kambing yang kering hingga menjadi penuh 
dengan air susu, lalu beliau memerasnya dan memberi minum kepada Abu Bakar. 
Rasulullah • meludahi kedua mata Ali yang terkena penyakit radang mata hingga 
sembuh seketika. Kak:i salah seorang sahabat pemah terluka lalu Rasulullah ~ 
mengusapnya, dan seketika itu juga langsung sembuh. Rasulullah ~ mendoakan Anas 
bin Malik panjang umur, banyak harta dan keturunan. Lalu, Anas dikaruniai 120 
orang anak, kebun kurmanya dipanen· dua kali dalam setahun padahal biasanya dipa
nen sekali dalam setahun, dan ia hidup selama 120 tahun. Ketika Rasulullah bcrada di 
atas mimbar (pada hari Jum'at). beliau mendengar keluhan atas musibah kekeringan 
yang.menimpa, lalu beliau berdoa (agar hujan turun). Maka. langit pun 1¥!rawan seperti 
gunung, dan hujan turun deras sampai hari Jum'at berikutnya.. sehingga membuat orang
orang rnengadukannya kepada beliau. Lalu. Rasulullah 6J> berdoa agar h~jan berhenti 
dan rnanusia bisll berjalan di bawah terik rnatahari. 

Rasulullah ~ pemah rnernberi rnakan 1000 orang penduduk Khandak dengan 
satu sha ' gandum dan seekor kambing hingga rnereka kenyang · Ialu pergi, sedangkan 
makanannya tidak berkurang sedikit pun. Beliau juga pemah rnernberi rnakan mereka 
beberapa butir kurma yang diberikan oleh putri Basyir bin Sa'ad, rnemberi makan 
bala tentara dari bekal makanan Abu Hurairah hingga kenyang. Rasulullah ~ pemah 
melemparkan debu ke hadapan seratus orang Quraisy yang akan rnembunuhnya hingga 
beliau tak dapat dilihat. Suraqah bin Malik pemah mengejar Rasulullah ~ untuk 
rnembunuh beliau, namun tatkala ia rnendekat. Rasulullah berdoa hingga kedua kaki 
kudanya terperosok ke dalam tanah. 
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itnb~t~i 
HUKUM TENTANG IIIAKANAN 

Allah memerintahkankepadahamba-hamba-Nyamemakan makanan yang baik, 
dan melarang memakan makanan yang buruk. 

Allah " berfirman: 
( .. , , , • _, ,, • " pll_ 
~j~ ~~ ~ ~~ ~ lj~(, j.S\!iJJ~ .~~ ~ 1:,is- l~I; ~I \.eil ~ 

"Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang 
Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika bena, .. benar hanya 
kepada Allah kamu menyembah." (QS. al-Baqarah: 172). 

Pada dasarnya, setiap makanan adalah halal selain yang telah dikecualikan. 
Allah memperbolehkan semua yang baik bagi hamba-hamba-Nya y~ beriman agar 
mereka memanfaatkannya, dan nikmat Allah tidak boleh dipergunakan untuk kemak
siatan. Allahjuga telah menjelaskan kepada hamba-hamba-Nya inakanan dan minuman 
yang halal dan haram. 

Allah " berfirman: 

< ... 4~ r-t)-::-1~ ~~ # r~l! ~ µ ~::, ... • 
" ... padahal sesungguhnya Allah tel ah me,rje/askan kepada kamu apa yang diharam
kan.-Nya arasmtJ, kecuali apa yang terpaksa kamu memakannja .... " (QS. al-An'mn: 
119). 

Apa yang tidak Allah jelaskan keharamannya maka itu dihalalkan. Rasulullah 
bersabda: 

;;, ~::, , v.# ~ ;9,f r~:J , lAj~ ·~ ,~:,~ ~::, , lAj~:-.f ~ ~,j ~j ~, t1» 
• ((1 '.:: I~~ , l'.JC-i '..:i :. <:ii;.;_; ;t::,f 

...- • . • - ,.r-- r- J -

"Sesungguhnya Allah telah mewajibkan beberapa kewajiban maka jangan kalian 
~baikan. menetapkan beberapa b_ad (hukuman) maka jangan kalian langgar, meng
haramkan beberapa hal maka jangan kalian lecehkan, dan membiarkan banyak hal 
karena kasih sayang-Nya kepada kalian maka jangan kalian cari-c~ (perdebatkan)." 
(HR. Tabrani). 

Makanan, minuman, dan pakaian yang tidak diharamkan oleh Allah tidak 
boleh dihar,amkan. Kaidah da1arn hal ini adalah, "Setiap makanan yang suci dan tidak 
membahayakan adalah mubah." Makanan yang najis seperti bangkai, darah, khamer, 
dan makanan yang tercampur najis adalah jenis makanan haram, karena dapat mem
bahayakan. Bangkai adal'ah binatang yang mati tanpa melalui penyembelihan yang 
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sesuai dengan agama. Yang dirnaksud dengan darah adalah darah yang mengalir pada 
binatang yang disembelih. Berbeda dengan darah yang tersisa pada daging setelah 
pcmyembelihan, atau yang tersisa pada urat-urat, maka darah tersebut diperbolehkan. 

Makanan yang halal terdiri dari dua jenis: hewan dan tumbuhan. Semua yang 
tidak membahayakan dari makanan tersebut diperbolehkan. Sedang hewan terdiri dari 
dua jenis: hewan darat dan hewan laut. Binatang laut seluruhnya halal dan tidak di
syaratkan adanya penyembelihan, karena itu bangkai laut juga halal. 

Semua binatang darat halal kecuali beberapa jenis yang diharamkan oleh 
syariat Islam, yaitu: 

1. Keledai jinak 
~- Binatang'buas kecuali biawak Arab (dikenal orang dengan kadal Mesir). 
3. Dan semua jenis burung itu halal, kecuali burung yang berkuku panjang 

untuk mencengkram buruannya. lbnu Abbas ra, berkata, "Rasulullah i/ill, melarang 
binatang buas yang bertaring, dan burung yang memiliki kuku panjang." (HR. Muslim) · 

Dan, diharamkan pula burung pemakan bangkai, seperti burung elang dan 
gagak, karena burung tersebut memakan makanan yang kotor. Semua binatang yang 
menjijikan juga dihararnkan, seperti ular, tikus dan binatang melata Selain binatang 
dan burung tersebut halal dimakan, seperti kuda, hewan -temak, ayam, keledai liar, 
biawak Arab, burung onta, kelinci, dan lain-lainnya. 

Tidak termasukjenis binatang yang hal~l. adalah hewan yang banyak memakan 
najis yang disebut dengan Jal/a/ah. Hewan ini haram dimakan, sebeh11n dibiarkan 
selama tiga hari dan memakan makanan yang suci. Dimakruhkan memakan b&wang 
merah dan bawang putih atau sej~nisnya, yang memiliki bau kurang sedap, terutama 
ketika hendak pergi ke masjid. Jika seseorang terpaksa harus memakan makanan 
yang haram, karena jika tidak memakannya. ia akan mati, maka ia boleh melaku
kannya sekedar untuk menyambung hidupnya, ,kecuali memakan racun. Jika seseo
rang menemukan buah di atas sebuah pohon, atau jatuh dari atasnya, di sebuah kebun 
yang tidak ada pagar dan penjaganya, maka ia diperbolehkan memakannya, tanpa bo
leh membawanya, atau meriaiki pohonnya. atau melemparinya. Dan juga diperboleh
kan baginya memakan buah yang telah dikumpulkan (oleh pemiliknya) dalam keadaan 
darurat. 

Hukum penyembellhan. 
Syarat halalnya binatang darat adalah adanya penyembelihan secara syar'i. 

Oleh karena itu, diperlukan mengetahui pembahasan tentang penyembelihan. 
Penyembelihan artinya memotong hewan darat yang halal dimakan, dengan 

memutuskan b.ulqum (urat bagian pemapasan) dan mari' (urat tempat mengalimya 
makanan dan minuman). Atau, dengan melukai bagian mana pun sampai .mengucur
kan darah pada hewan yang sulit disembelih di lehemya. Hewan yang dapat disembelih 
tidak boleh dimakan tanpa melalui penyembelihan. karena hewail yang tidak disembelih 
terrnasuk bangkai. 
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Syarat-eyand penyemllellllan; 
1. Penyembelih memiliki kemampuan unl1,lk melakukannya, yaitu penganut aga

ma samawi seperti muslim dan Ahli Kitab (Yahudi dan Nasrani) yang berakal. 
Oleh karena itu, tidak dihalalkan hewan basil sembelihan orang gila, orang 
mabuk, dan anak kt'cil yang belum bisa membedakan (antara yang baik dan 
buruk). Penyembelihan mereka tidak sah karena tidak adanya akal. Demikian 
juga, tidak dihaialkan hewan yang disembelih oleh orang ka:fir. ateis, majusi, 
dan penyembah kubur. 

2. Adanya alat penyembelih. Diperbolehkan menyembelih dengan semua jenis 
alat tajam yang bisa • mengalirkan darah, apakah terbuat darl besi, batu, atau 
yang lainnya. Selain gigi (tulang) dan kuku. tidak diperbolehkan menyem
beli'h dengan kedua jenis a.lat ini. 

3. Memutus urat flulqum (tempat keluarnya nafas), urat mari · (tempat mengalir
nya makanan dan minuman), dan salah satu urat wadaj (urat leher). Hikmah 
penetapan penyembelihan pada bagian ini dan memutuskan semua urat ini. 
adalah agar darah dapat keluar mengingat ia merupakan tempat berkumpul
nya w:at-urat, di sampir)g agar ruh lebih mudah keluar. Sehingga, daging men
jadi lebih baik dan hewan lebih ringan. 
Hewan yang sulit disembelih pada bagian tersebut, seperti hewan buruan dan 

yang lainnya, maka penyembelihannya dengan melukai bagian mana saja dari tubuhnya. 
Hewan yang mengalami musibah seperti tercekik. terbentur benda berat, terjatuh dari 
tempat yang tinggi, terluka karena beradu taring, dan diterkam oleh binatang buas di
halalkan memakannya, jika masih hidup dan sempat disembelih. 

4. Penyembelih membaca bismillah. dan disamping itu. ia aisunahkan menguca'p
kan takbir. 

Adab IINNlyembellh: 
I. Dimakruhkan menyembelih dengan alat yang tumpul (tidak tajam). 
2. Dimakruhkan mengasah alat di hadapan hewan yang melihatnya. 
3. Dimakruhkan mengarahkan hewan sembelihan ke arah selain kiblat. 
4. Dimakruhkan mematahkan leher hewan atau mengulitinya sebelum hewan 

tersebut mati. 
Disunahkan menyembelih sapi dan kambing dalam posisi dibaringkan di 

sebelah kiri, sedangkan onta disunahkan berdiri dengan kaki kiri terikat. 

Berbuna. 
Diperbolehkan berburu jika dibutuhkan. sedang bila sekedar untuk hiburan dan 

bermain saja maka itu dimakruhkan. Setelah hewan buruan didapat ada dua keadaan: . 
1. Masih didapati dalam keadaan hidup. maka ia harus disembelih 
2. Didapati sudah mati atau masih ada kehidupan yang sudah tidak tetap, maka 

ia halal dimakan 
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Syarat-syarat pemburu sama dengan syarat-syarat penyembelih, yaitu: 
1. Berakal, baik muslim maupun ahli kitab. Oleh karena itu, seorang muslim 

tidak dihalalkan memakan binatang buruan orang gila, oranf.! vang mabuk, 
majusi, ateis, dan yang lainnya. 

2. Alat berburu harus tajam sehingga dapat mengucurkan darah, selain kuku 
dan gigi (semua jenis tulang belulang). Dan, binatang buruan tersebut harus 
terluka oleh ketajamannya bukan hantamannya. Dihalalkan memakan binatang 
buruan yang mati oleh terkaman anjing dan burung yang terdidik untuk ber
buru. Binatang yang terdidik untuk berburu, adalah jika ia dilepas, ia akan 
pergi, dan jika dipanggil, ia akan datang. Lalu, jika ia menerkam buruannya, 
ia membawanya kepada majikannya, dan tidak menerkamnya untuk dirinya 
sendiri. 

3. Alat berburu sengaja dilepaskan untuk berburu. Oleh karena itu, jika alat ter
sebut jatuh dari tangan seseorang hingga membunuh buruannya, maka tidak 
dihalalkan, karena tidak disengaja. Demikian juga, jika anjing buruan pergi 
sendiri tanpa diutus, lalu menerkam buruannya hingga mati, maka tidak diha
lalkan, karena tidak sengaja dilepas. Jika seseorang melemparkan buruannya 
dengan alat, lalu mengenai buruan lain, atau mengenai beberapa binatang bu
ruan, maka semua halal. 

4. Mengucapkan bismillah ketika melepaskan alat atau binatang untuk berburu, 
dan disunahkan pula mengucapkan takbir. 

Perlngatan. 
Diharamkan memelihara anjing selain untuk tujuan yang diperbolehkan oleh 

Rasulullah 8, yaitu untuk berburu, menjaga hewan temak, da., menjaga tanaman. 
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- ~ 
~Jtllf~I 

HUKUll-ltUKUM TENTANG UMRAH 

Umrah diwajibkan bagi setiap muslirn sekali dalam seumur hidup, sebagai
mana firman Allah ": 

( ... ~ i~(, ~I l~-f~) 

"Dan sempurnakan/ah ibadah haji dan 'umrah karenaAllah ... "(QS.al-Baqarah:196). 
Umrah merupakan amal yang paling utama, dan disunahkan bagi seorang 

muslirn untuk melaksanakannya berulang kali sesuai dengan kemampuannya Rang
kaian ibadah umrah yang pertama dilakukan adalah ibadah ihram. Ihram artinya me
mulai ibadah umrah di mana seorang yang berumrah diharamkan melakukan apa
apa yang halal dilakukan sebelumnya, karena ia telah memasuki ibadah. Hukum ihram 
adalah wajib bagi orang yang hendak melakukan umrahi Jika seseorang yang berumrah 
datang dari luar kota Mekah, maka dia diwajibkan melaksanakan ihram dari tempat
tempat yang telah ditetapkan oleh Rasulullah ~. yaitu: 

1. Dzul!:lulaifah, sebuah desa kecil dekat Madinah, sekarang disebut Abyar Ali. 
Ini adalah miqat bagi penduduk Madinah. 

2. Ju!:ifah, sebuah desa dekat Rabigh dan sekarang kebanyakan orang memulai 
ihramnya dari Rabigh. Ju!:ifah adalah miqat bagi penduduk Syam. 

3. Qarnulmanazil atau sail kabir, sebuah tempat dekat dari Thaif. Ini adalah 
miqat bagi penduduk Najed. 

4. Ya/am/am, jaraknya dari Mekah kira-kira sejauh 70 km .. Ini adalah miqat bagi 
penduduk Y aman. 

5. Dzatu 'irq, yaitu miqat bagi penduduk Irak. 
Tempat-tempat ini ditetapkan oleh Rasulullah sebagai tempat ihram bagi pen

duduk daerah tersebut, dan penduduk daerah lain yang melewatinya yang akan me
laksanakan haji atau umrah. Sedang bagi penduduk kota Mekkah dan daerah halal, 
mereka memulai ihram dari iempat tinggal mereka masing-masing. 

811............._lhram. 
Hal-hal yang disunahkan sebelum ihram adalah: 

1. Memotong kuku, mencabut atau mencukur bulu ketiak, memotong kumis, 
mencukur bulu di sekit,ar kemaluan, mandi, dan memakai wewangian. Wewangian 
tersebut hanya dipakai pada badan saja, bukan pada pakaian. 

2. Tidak memakai pakaian yang berjahit, memakai sarong dan selendang. Wanita 
diperbolehkan memakai pakaian apa saja, namun hams menutupi tubuh. tidak menam
pakkan perhiasan, menutup muka dan telapak tangan di hadapan laki-laki asing, serta 
menghindari memakai sarung tangan dan cadar. 
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3. Pergi ke masjid dan shalat dengan berjamaah jika waktu shalat telah tiba, 
atau melaksanakan shalat dua rakaat (shalat sunnah wudhu). Setelah itu. berihram 
untuk umrah dengan mengucapkan: ( ;~ ~ ) 

Jika seorang yang berumrah pergi melalui jalur udara, maka ia wajib berihram 
ketika betada di mfqat, atau beberapa saat sebelum tiba di mfqat jika sulit mengetahui 
lokasinya, dan mengerjakan semua pekerjaan yang menyempurnakan ·ihramnya di 
mfqat, seperti membersihkan tubuh, memakai wewangian, memotong kuku, dan me
makai pakaian ihram sebelum naik pesawat atau ketika berada di dalamnya. Lalu, 
ketika sampai di lokasi mfqat atau sebelumnya, dia harus berniat ihram. 

Setelah melalcukan ihram, disunahkan baginya membaca talbiyah dan meng
ulang-ulangi~ya hingga dia memulai ibadah thawaf d.i Baitullah. Lafazh talbiyah ada
lah: 

((~ ~~ ~ ;.,;~;,:, clJ ;-: :.~11:, ~, ~! ';,,:5 ;!.LI :u;~ ~ ;,,:5 1 ;,i:~ (. .;u ;,1:5» 
"Aku penuhi panggilan-Mu, tidak ada sekutu bagi-Mu, aku penuhi panggilan-Mu. 
Sesungguhnya segala puji, kenikmatan, dan kerajaan hanya milik-Mu, tiada sekutu 
bagi-Mu." 

Larangan dalam lhram: 
1. Menghilangkan rambut di kepala atau bulu-bulu yang tumbuh di tubuh, tetapi 

menggaruk kepala dengan lembut diperbolehkan jika dibutuhkan. 
2. Memotong kuku, namun jika kuku patah atau mengganggu diperbolehkan 

memotongnya. 
3. Memakai wewagian, demikianjuga memakai sabun yang wangi. 
4. Berhubungan badan atau yang dapat mendorongnya seperti melangsungkan 

akad nikah, memandang dengan syahwat, menyentuh kulit, mencium, dan lain
lainnya. 

5. Memakai sarung tangan 
6. Membunuh binatang buruan. 

Semua larangan ini diharamkan bagi laki-laki dan wanita. Sedangkan khusus 
bagi laki-laki di samping larangan tersebut, diharamkan pula bagi mereka melakukan 
hal-hal berikut ini: 

1. Memakai pakaian yang berjahit, namun memakai sepatu kulit, jam tangan, 
kaca mata, dan yang lainnya diperbolehkan. 

2. Menutupi kepala dengan sesuatu yang menempel, namunjika tidak menempel 
pada kepala, seperti memakai payung, berada di dalam mobil atau kemah, 
dan sejenisnya, maka itu diperbolehkan. 

3. Memakai kaos kaki, namun diperbolehkan memakai khuf (sejenis sepatu 
yang menutupi mata kaki,pent) jika temyata tidak ada sandal. 
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Orang yang melalcukan salah satu larangan tersebut pada dasarnya tidQk ter
lepas dari tiga keadaan, yaitu: Pertama, jika dia melakukannya tanpa uzur, maka dia 
berdosa dan wajib membayar fidyah. Kedua, jika dia tnelakukannya karena kebutuban, 
maka dia tidak berdosa tetapi wajib membayar fidyah. Dan ketiga, jika dia melaku
kannya karena tidak tahu, lupa, atau terpaksa, maka dia tidak berdosa, dan tidak wajib 
membayar fidyah. 

Setelah melalcukan ihram, selanjutnyadia berangkatke Mekkahmenuju Masjidil 
Haram. K.etika sampai di Masjidil Haram, disunahkan baginya ketika memasukinya 
untuk mendahulukan kaki kanan sambil membaca: 

r , 

((;11-~;..,' ul'~ • I~( • •" • J• .~ I ~JI .Jal J•'' t:C •~- ~~, 41 • )) 
, :J • !Jf I.T, L- '.J ~ ii~ , . ,_,..J i.r- r '.J '.J , {"-f 

"Dengan nama Allah, shalawat dan sa1arn atas Rasulullah. Ya Allah, ampunilah dosa
dosaku dan bukalah bagiku semua pintu rahmat-Mu." 

Dan, doa ini j~ dibaca ketika ingin memasuki semua masjid. Setelah jtu, 
menuju ke Ka'bah untuk melaksanakan thawaf. 

Tllawaf. 
Thawaf artinya mengelilingi Ka'bah seb:anyak tujuh kali sebagai bentuk iba

dah kepada Allah dimulai dari hajar aswad dan berakhir di hajar aswad pula, dengan 
memposisikan Ka'bah di sebelah kirinya. Dan,.sewaktu melalcukan thawaf, dia harus 
dalam keadaan berwudhu. Adapun cara melakukan thawaf adalah: 

1. Menuju hajar aswad lalu mengusapnya dengan tangan kanan sambil membaca: 
~ ~,, ~' ~,). Dan jika memungkinkan, sambil menciumnya, namllll jika 
tidak, maka cukup mengusapkan tangannya pada hajar aswad lalu mencium 
tangannya. Jika tidak bisa mengusap hajar aswad dengan tangan, maka cukup 
dengan menghadapkan badan ke arahnya dan mengisyaratkanny dengan tangan 

sambil membaca: (:,;sf ~I). Setefah itu, dia tidak perlu lagi memcium tangan

nya Selanjutnya dia memulai thawaf dengan memposisikan kiblat di sebelah 
kirinya, dan berdoa kepada Allah dengan doa apa saja yang diinginkan, atau 
membaca al-Qur' an. Sedang bagi orang y{Ulg men1lllaikan ibadah haji, maka 
tidak ada doa khusus Wltuknya,' dan dia boleh berdoa dengan bahasanya sen:. 
diri dan ditujukan kepada siapa saja yang dikehendakinya. 

2. Jika telah sampai di rukun Y amani, maka kalau bisa, dia mengusapnya dengan 
tangan kanannya sambil membaca: G,;s1 ~, , ~I t4 ), lalu tidak perlu lagi men
cium tangannya. Namun, jika tidak bisa, maka langsllllg mencruskart perjala
nannya tanpa memberi isyarat dengan tangan atau mengucapkan takbir.:Dan, 

· ketika berada di antara rukun Y amani dan hajar aswad, dia dianjurkan me
ngucapkan: 
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"Ya Rabb kami, berilah kruni kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan jauhkan
lah kami dari siksa api neraka." (QS. al Baqarah: 201). 

3. Jika telah tiba di hajar aswad lagi, maka selanjutnya dia mengusapnya kembali 
dengan tangan. Jika tidak bisa, maka dengan memberi isyarat dan mengucap
kan: c,.;s-f ~,). Dengan demikian, maka selesailah putaran pertama dari tujuh 

kali putaran dalam thawaf. 
4. Selanjutnya, melakukan putaran thawaf yang kedua dan melakukannya seperti 

putaran pertama hingga selesai tujuh putaran, sambil mengucap- kan takbir 
setiap kali melewati hajar aswad. Pada tiga putaran yang pertama, disunahkan 
berjalan cepat, dan pada empat putaran berikutnya, disunahkan berjalan biasa. 
Disunahkan pula meletakkan selendang di bawah pundak kanan sedang kedua 
ujungnya diletakkan di atas bahu kiri (maksudnya menampakkan pundak 
yang kanan dan menutupi yang kiri, penj). Kedua hal ini hanya disunahkan 
pada thawaf qudum, yaitu thawaf pertama yang dilakukan oleh orang yang 
melakukan haji atau umrah saat tiba di Mekah. 

Setelah thawaf, disunahkan melaksanakan shalat dua rakaat di belakang ma
kam Ibrahim di mana posisi makam berada di antara dirinya dan Ka'bah. Sebelum 
melaksanakan shalat, sebaiknya memakai selendang terlebih dulu, yaitu dengan mele
takkan selendang tersebut di atas kedua bahunya sedang kedua ujungnya diletakkan 
di atas dadanya. Pada rakaat pertama, dianjurkan baginya untuk membaca surat al
Fatihah dan al-Kafirun, dan pada rakaat kedua, merilbaca surat al-Fatihah dan al
Ikhlas. Jika tidak bisa shalat dua rakaat di belakang makam Ibrahim karena kondisi 
berdesakan, maka boleh shalat di mana saja dalam Masjidil Haram. Setelah itu, disu
nahkan untuk meminum air zam zam sebanyak-banyaknya. 

Sa'I. 
Setelah selesai thawaf, selanjutnya dia berangkat ke tempat sa'i dan menuju 

bukit Shafa. Dan, ketika telah dekat dengan bukit Shafa, lalu dia membaca: 

(Ji\_;~~ iJ:,iiJ ~\ ~1) , , , 

"Sesungguhnya Shafa. dan Marwah adalah sebagian dari syi'ar Allah'.' (QS. al
Baqarah: 158). 

Selanjutnya, nai~ ke atas bukit Shafa sampai melihat Ka'bah, lalu menghadap 
ke arahnya dan mengangkat kedua tangan. memuji Allah, dan berdoa dengan doa apa 
saja seperti membaca: 

~ ).J :- ::; ~ ~\ ;jJ ;.1i:i1 ;j ;j cl:~~ ;~J Ji\~~~~~ ,:;.s-f J!IJ , Ji\~~~~~)) 
,. f ,. - , ,,, ,,. 

((;~J ~\~ \II ('JAJ ;~ ~J ;~J ;..! ;~J Ji\ ~~ ~~ ~ ':;.fi ~~ JS 
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"Tidak ada tuhan yang berhak disembah selain Allah. Allah Maha Besar, tidak ada 
tuhan yang berhak disembah selain Allah semata, yang tiada sekutu bagi-Nya Bagi
Nya kekuasaan dan pujian. Dia Maha Menghidupkan dan Maha Mematikan, dan Dia 
Maha Berkuasa atas segala sesuatu. Tidak ada tuhan yang berhak disembah melainkan 
Allah semata, yang Maha Menepati janji-Nya, Memenangkan hamba-Nya dan Menga
lahkan musuh-musuh-Nya sendirian." 

Lalu, berdoa yang panjang dan mengulangi. bacaan di atas sebanyak tiga kali. 
Setelah itu, berjalan turun menuju bukit Marwah. Ketika.telah sampai di tanda/rambu 
hijau, disunahkan semampunya mempercepat langkah hingga sampai ke tempat tanda/ 
rambu hijau yang lain, dengan syarat tidak mengganggu orang lain. Mempercepat 
langkah hanya khusus dilakukan oleh laki-laki,.bukan wanita. Setelah sampai di bukit 
Marwah, lalu naik ke atas, menghadap kiblat, dan mengangkat kedua tangan sambil 
membaca bacaan seperti di bukit Shafa. Dengan demikian, maka selesailah putaran 
pertama dari tujuh putaran dalam sa'i. Setelah berdoa, turun dari bukit Marwah me
nuju bukit Shafa dan melakukan seperti pada sa'i yang pertama. Pada saat melakukan 
ibadah sa'i, disunahkan untuk memperbanyak doa. · 

Setelah selesai sa'i, seorang yang berumrah ini diperbolehkan tab,alul (mela
kukan hal-hal yang diharamkan sebelumnya), dan dengan demikian, dia telah menye
lesaikan ibadah umrahnya. 

Rukun-rukun umrah: 
1. Ihram 
2. Thawaf 
3. Sa'i 

Dan, barangsiapa yang meninggalkan salah satu rukun umrah ini, maka um
rahnya dinyatakan tidak sah, hingga dia melakukannya kembali. 

KewaJlban-kewaJlban umrah: 
1. Melaksanakan ihram dari miqat. 
2. Mencukur sebagian rambut atau seluruhnya 

Dan, barangsiapa yang meninggalkan salah satu dari kewajiban umrah ini, 
maka dia harus membayar denda (dam), dan diberikan kepada para fakir miskin yang 
tinggal di tanah suci haram. 
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