
 

  Majalah Elektronik Grup  
Al-Wasathiyah Wal I’tidal dan 

Media  berbagi ilmu dan 
faidah diantara Anggota Al-Wasathiyah wal I’tidal 

TIM ADMIN AWWI 

 

Pengasuh & Penasehat 

❖ Abu Salma Muhammad 

 

Admin Ikhwan : 

❖ Ahmad Abu Habibah 

❖ Haryo Abu Karimah 

❖ Ardy Cadik 

 

Admin Akhawat : 

❖ Ika Widy Ummu Farah 

❖ Ika Ummu Royyan 

❖ Wiwit Ummu Widya 

❖ Rini Ummu Rasya 

❖ Yanny Ummu Ergyo 

❖ Ayu Ummu Syifa 

❖ Hollie Ummu Lian 

❖ Endah Ummu Sulayman 

❖ Andith Ummu Anggra 

❖ Ide Ummu Naufal 

❖ Nuraida Ummu Shidiq 

❖ Ika Ummu Nisa 

❖ Bethi Ummu Ayya 

❖ Sri Ummu Naldy 

❖ Sary Ummu Ruqoyyah 

❖ Rizma Wulandari 

❖ Zara Ummu Akyla 

❖ Ummu Leny Chan 

 

MEDIA SOSIAL  

AL-WASATHIYAH WAL 

I’TIDAL 

Blog : alwasathiyah.com 

TG : bit.ly/alwasathiyah 

IG : telegram.com/alwasathiyah 

FP : fb/me/wasathiyah 

Apa itu Grup Al-Wasathiyah Wal I’tidal (AWWI) 
➡  Al-Wasath berasal dari bahasa 

Arab yang artinya : 

 ما بني َطَرفَ ْيه  
Sesuatu yang berada di antara dua 

sisi (tengah-tengah) 

 

Allâh Ta'âlâ berfirman : 

لناكم أمة وسطا لتكونوا وكذلك جع
 شهداء على الناس

"Dan yang demikian itu Kami telah 

menjadikan kalian (umat Islam) 

sebagai umat yang wasath* 

(pertengahan) agar kalian menjadi 

saksi atas (perbuatan) manusia" 

Para ulama tafsir menjelaskan bahwa 

makna ummatan wasathan adalah 

umat yg adil dan terbaik. 

 

➡ Al-I'tidâl maknanya adalah 

 توسَّط بني حالني
Yang pertengahan diantara dua hal. 

 

 

Jadi, kata Al-

Wasathiyah dan al-

I'tidâl itu maknanya 

sinonim (murôdif), yaitu 

sifat pertengahan, adil, 

moderat. 

 

Kenapa memilih nama ini❓ 

Agar kita bisa menjadi umat yang 

wasath, pertengahan dalam segala 

hal, baik dalam hal aqidah, manhaj, 

akhlak, dakwah, dll. Bahkan, inilah 

metodologi Islam sebenarnya yang 

diamalkan oleh para salaf yang 

shalih. 

 

Grup ini merupakan Grup yang dibuat 

untuk media belajar Islam yang 

berupaya untuk berjalan di atas 

Manhaj Salaf (sesuai Al Qur'an dan 

sunnah menurut pemahaman para 

Sahabat). 
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manfaat dan menjadi amal jariyah. 
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🔑 Mendahulukan ILMU 

dari pada IMAN. 

Kenapa? Karena keimanan 

itu harus didasari oleh ilmu, 

jadi harus ada ilmu dulu 

sebelum iman, karna 

dengan ilmu maka 

terbentuklah keimanan yang 

benar.  

Iman tanpa ilmu akan mem-

bentuk keimanan yang 

keliru, menjadi taqlid dan 

sekedar mengikuti nenek 

moyang, Maka harus 

berilmu terlebih dahulu 

sebelum keimanan, karena 

dengan ilmu maka 

terbentuklah keimanan yang 

sempurna. 

🔑 Pengertian TAUHID 

⚫ secara bahasa adalah  

menunggalkan, meng-

esakan, menjadikan se-

suatu itu satu . 

⚫ secara terminologi 

adalah : mengesakan Allah 

semata baik dg keyakinan, 

perbuatan dan ibadah . 

Pendahuluan  

4 Kunci Keselamatan 

di Dunia dan Akhirat 

 

🔑Ada 4 kunci kewajiban manusia 

di dunia yang apabila dikerjakan 

maka selamatlah ia dan 

berbahagialah ia di dunia dan di 

akhirat (disebutkan oleh Syekh 

Muhammad bin Abdul Wahab dan 

Alhafidz Ibnu Al-qoyyim), yakni : 

 

a. Berilmu (mencari ilmu) 

Sebab manusia dilahirkan ke dunia 

dlm keadaan bodoh (jahil) sehingga 

utk menghilangkan kebodohan 

maka diwajibkan agar menuntut 

ilmu 

b. Beramal (mengamalkan ilmu) 

Karena ilmu tanpa amal akan sia-

sia. Ilmu dan amal adalah  

satu kesatuan. Jika ilmu tanpa amal 

maka ilmu tersebut tidak akan 

bermanfaat, begitu juga amal tanpa 

ilmu maka akan sesat.  

c. Berdakwah  

Seseorang yang tidak mau 

mendakwahkan ilmunya berarti 

menyembunyikan kebenaran dan 

ilmunya tsb tidak akan berguna 

baginya, ilmu yang kita dakwahkan 

dapat menjadi pahala jariyah untuk 

kita, apabila kita tidak mau 

mendakwahkan itu artinya kita 

tidak menjalankan salah 1 kunci 

untuk selamat di dunia dan akhirat 

d. Bersabar 

Karena sabar adalah kunci dari 

keberhasilan. 

 

🔑Dalil tentang 4 kunci 

keselamatan tersebut berada dlm 

surah Al 'Ashr ayat 1-3 

🔑 Pembagian TAUHID 

Ulama membagi tauhid ada 

yang menjadi 3 dan adapula 

yang menjadi 2 

⚫ 3 Macam Tauhid  

1. Tauhid Rububiyah 

2. Tauhid Uluhiyah 

3. Tauhid Asma wa Shifat 

 

Pembagian 

TAUHID  ini 

berdasarkan pada 

istiqro wa tatabbu' 

atau penelitian 

dan observasi 

terhadap ayat ayat 

Quran dan hadits 

oleh para ulama 

 

⚫ 2 Macam  

1. Tauhid al-Ma'rifah wal 

Itsbat  Pengetahuan 

(rububiyah) dan penetap-an 

(asma wa shifat) 

2. Tauhid al-Qashd wath-

Tholab  Tujuan dan 

Permohonan, yaitu tujuan 

ibadah kita hanya kepada 

Allah Subhanahu wa ta'ala 

semata (Tauhid Uluhiyah). 

 

TAUHID 
RUBUBIYAH 

 

 Mengesakan Allah di 

dalam perbuatan Allah 

sebagai Sang Khaliq.  

Maksudnya adalah : kita 

menyakini bahwa Allah 

itu: 

1. Sang Pencipta (Khaliq) 

 menciptakan segala 

sesuatu. ~QS Az 

Zumar ayat 62. 

2. Sang Pemberi rizqi 

~QS. al fathir ayat 3 

3. Sang Penguasa Alam 

Semesta (Rabbbul 

Alamin) ~QS. al 

Fatihah ayat 2 

4. Menghidupkan dan 

mematikan ~QS. Al 

Baqoroh ayat 258 

5. Pengatur rotasi siang 

dan malam ~ QS. Al 

Mu'minun ayat 80 

6. Memuliakan dan 

menghinakan ~ QS. Ali 

imron ayat 26-27 

7. Dan perbuatan-per-

buatan yang menjadi 

kekhususan-Nya. 

 

A Q I D A H  &  M A N H A J 
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 Kompilasi Tanya Jawab Kajian WA Interaktif  

SERI BELAJAR 
TAUHID 

 

▒ Apa saja 4 kewajiban 

seorang muslim sehingga 

ia bisa selamat di dunia 

dan akhirat? 

✉ Dijawab oleh Ummu 

Fian 

✅ Kewajiban berilmu, 

beramal, berdakwah, dan 

bersabar. 

 

▒ Kenapa manusia harus 

belajar dan menuntut 

ilmu? 

✉ Dijawab oleh Ummu 

Ruqayyah 

✅ Karena manusia pada 

asalnya adalah bodoh 

(jahil). Sehingga kita wajib 

menuntut ilmu agar tidak 

tersesat, dan menuntut 

ilmu adalah salah satu 

jalan menuju surga 

begitupula kunci sukses 

kebahagiaan dunia dan 

akhirat. 

 

▒ Kenapa manusia harus 

mengamalkan ilmunya? 

✉ Dijawab oleh Viny 

Devita 

✅ Karena ilmu tanpa 

amal akan sia-sia. Ilmu 

dan amal adalah satu 

kesatuan. Jika ilmu tanpa 

amal maka ilmu tersebut 

tidak akan bermanfaat, 

begitu juga amal tanpa 

ilmu maka akan sesat. 

Seperti halnya ibadah 

yang tanpa ilmu/dalil maka 

akan tertolak amalannya. 

Kenapa manusia harus 

mendakwahkan ilmunya? 

✉ Dijawab oleh Ummu 

Atha 

✅ Karena bila tidak 

mendakwahkan ilmunya 

diancam seperti me-

nyembunyikan kebenar-

an dan tidaklah berguna 

ilmu tersebut.  

Selain itu juga dapat 

menambahkan pahala 

dan kelak ilmu bisa 

menjadi saksi kita di hari 

kiamat.  

➕ Tambahan oleh Putri 

✅ Seseorang yang tidak 

mau mendakwahkan ilmu-

nya berarti seperti menyem-

bunyikan kebenaran dan 

ilmunya tidak akan berguna. 

Ilmu yang kita dakwahkan 

dapat menjadi pahala 

jariyah untuk kita.  

Apabila kita tidak mau men-

dakwahkan, itu artinya kita 

tidak mau menjalankan 

salah satu kunci agar 

selamat di dunia dan 

akhirat.  

Kenapa manusia harus bersabar 

di dalam belajar, beramal dan 

berdakwah? 

✉ Dijawab oleh Farida 

✅ Karena sabar adalah kunci 

dari keberhasilan. 

➕ Tambahan oleh Ummu Aqilah 

✅ Karena dengan kesabaran, 

Allah senantiasa menolong apa 

yang kita lakukan terlebih lagi 

untuk menuntut ilmu, beramal, 

dan berdakwah. Teringat 

perkataan ulama bahwa dalam 

menuntut ilmu dibutuhkan 

kesabaran karena tanpa adanya 

kesabaran maka itu sia-sia. 

Mana yang lebih didahulukan, ILMU atau IMAN? Apa alasannya? 

✉ Dijawab oleh Salmaa 

✅ Ilmu. Karena keimanan itu harus didasari oleh ilmu, jadi harus ilmu dulu 

sebelum iman, dengan ilmu maka terbentuklah keimanan (yg sempurna).  

Oleh : Ummu Abdirrahman 

Iman tanpa ilmu 

akan terbentuk 

menjadi keimanan 

yang keliru, dan 

bahkan bisa 

menyebabkan 

"taqlid", mengikuti 

nenek moyang. 
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Apa Tauhid itu, secara bahasa dan istilah? 

✉ Dijawab oleh Siti Chaeriyah 

✅ TAUHID (Arab :توحيد) 

Tauhid secara bahasa merupakan bentuk 

masdar dari fi’il "wahhada-yuwahhidu" (dengan 

huruf ha' di-tasydid), yang artinya menjadikan 

sesuatu satu saja. 

Yaitu menafikan segala sesuatu selain sesuatu 

yang kita jadikan satu saja, kemudian baru 

menetapkannya. 

Secara istilah syar’i, makna tauhid adalah 

menjadikan Allah sebagai satu-satunya 

sesembahan yang benar dengan segala 

kekhususannya. 

 

Ada berapa macam pembagian tauhid? 

Sebutkan! 

✉ Dijawab oleh Annisa 

✅ Pembagian Pertama: 

1. Tauhid Rububiyyah 

2. Tauhid Uluhiyyah 

3. Tauhid Asmâ' wash-Shifat 

➕ Tambahan oleh Nurul 

✅ Pembagian Kedua: 

1. Tauhid al-Ma’rifah wal-Itsbât 

2. Tauhid al-Qashd wath-Thalab 

 

Dengan cara apa ulama bisa membagi 

tauhid? 

✉ Dijawab oleh Elankh 

✅ Berdasarkan "istiqraa‘ wa tatabbu’" atau 

penelitian dan observasi terhadap ayat-ayat 

Alquran dan hadits oleh para ulama. 

 

Apa itu Tauhid Rububiyah? 

✉ Dijawab oleh Yati Badriyati 

✅ Tauhid Rububiyah adalah mengesakan Allah 

dalam hal perbuatan Allah sebagai Sang Pencipta. 

Yang mencipta dan memelihara segala sesuatu. 

Pemberi rezeki, Yang menghidupkan dan 

mematikan, Yang mengatur rotasi (pagi, siang, dst), 

dan Yang Maha memuliakan. 

Apa dalilnya Allah itu SANG 

PENCIPTA? 

✉ Dijawab oleh Ummu Atha 

✅ Surah Az-Zumar ayat 62 

 

Apa dalilnya Allah itu Yang 

memberi rezeki? 

✉ Dijawab oleh Siti Chaeriyah 

✅ Surah Fathir ayat 3 

 

Apa dalilnya Allah itu Penguasa 

alam semesta? 

✉ Dijawab oleh Ummu Atha 

✅ Surah Al-Fâtihah ayat 2 

 

Apa dalilnya Allah itu yang 

menghidupkan dan yang 

mematikan? 

✉ Dijawab oleh Ummu ’Izzah 

✅ Surah Al-Baqarah ayat 258 

 

Apa dalilnya Allah itu Yang 

mengatur rotasi waktu siang 

dan malam? 

✉ Dijawab oleh Farhana 

✅ Surah Ali ’Imran ayat 27 

Apakah tauhid Rububiyah itu 

cukup memasukkan seseorang 

masuk ke dalam Islam? Apa 

dalilnya? 

✉ Dijawab oleh Siti Chaeriyah & 

Ummu Hilal 

✅ Tidak, dalilnya surah Al-

Mu'minun ayat 86-89 
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PERTANYAAN PERTAMA 

Apakah "agama kepercayaan" bisa juga termasuk tauhid 

rububiyyah? Karena ana belum paham hakekat orang tsb 

percaya terhadap apa.  

[dari Ummu Atha] 

 

✉ Jawaban ✉ 

Mungkin maksud penanya adalah, "Apakah agama 

kepercayaan termasuk syirik dalam rububiyyah?" Maksudnya 

melakukan kesyirikan dalam rububiyyah Allah. 

Untuk menjawab hal ini, pertama, kita harus mengetahui dulu, 

yang dimaksud dengan "agama kepercayaan" itu apa? Karena 

"agama" dan "kepercayaan" adalah hal yg berbeda. 

Biasanya, kalau kita bicara (tentang keadaan) yg ada di 

Indonesia, "agama" itu ada nabi dan kitab sucinya, tapi kalau 

"kepercayaan" tidak seperti itu. 

Kepercayaan biasanya berangkat (muncul) dari budaya, 

kearifan lokal, atau yg seperti itu. Dan seringkali kepercayaan 

berangkat dari keyakinan animisme-dinamisme. 

Biasanya mereka (para penganut animisme-dinamisme) 

terlalu mengagungkan para nenek moyang. Atau leluhur-

leluhur mereka yg sudah meninggal dunia sebagian mereka 

mengagungkannya (nenek moyang). 

Yang pasti, orang-orang yg meyakini kepercayaan animisme-

dinamisme ini bukan (beragama) Islam. Otomatis mereka kafir. 

SESI TANYA JAWAB 

 

Jawaban Ust Abu Salma dalam bentuk Voice Note (VN) 

kemudian diringkas dan disalin ke dalam tulisan 

 

Oleh : Ummu Abdirrahman 

 

Adapun jika mereka menyimpang dalam 

Rububiyah, jika mereka tidak meyakini bahwa 

Allah satu-satunya Yang menciptakan alam 

semesta, satu-satunya Yang menghidupkan dan 

mematikan, namun mereka meyakini misalnya 

ada campur tangan dari tuhan-tuhan yang lain, 

atau mereka menyembah leluhur-leluhur 

mereka, maka mereka sudah melakukan "ilhâd", 

yaitu penyimpangan terhadap tauhid 

rububiyyah. 

Mereka menyekutukan Allah dalam rububiyyah-

Nya. 

Tentu ini seperti kaum yang meyakini adanya 

tuhan-tuhan lain, mereka memiliki keyakinan 

bahwa tuhan yang menciptakan atau mengatur 

alam semesta ini banyak atau berbilang, dan tiap 

tuhan memiliki tugas/wewenang masing-

masing. 

Dan tentunya kesyirikan dalam rububiyyah Allah 

adalah suatu kesesatan yang sudah nyata. 

Orang yg meyakini rububiyyah Allah saja tidak 

(dianggap) masuk ke dalam Islam, apalagi orang 

yg tidak mengimani atau tidak menauhidkan 

Allah dalam rububiyyah-Nya. Maka tentunya 

lebih (keras) lagi kufurnya. 

Wallâhu ta'âlâ a'lam bish-shawâb. 

 
PERTANYAAN 1 : TENTANG AGAMA KEPERCAYAAN 
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PERTANYAAN 2  
Ustadz. Ada berapa tingkatan ilmu tauhid? Dan 

berapa lama kita dapat mempelajari semua itu? 

(dari Dina M.) 

 

✉ Jawaban ✉ 

Ilmu tauhid ada jenis/macamnya. Yaitu tauhid 

rububiyyah, uluhiyyah, dan tauhid asmâ' 

wash-shifât. Atau juga sebagaimana yg 

dijelaskan oleh sebagian ulama bahwa tauhid 

itu ada dua, yaitu “Tauhid al-Ma’rifah wal-

Itsbât" dan "Tauhid al-Qashd wath-Thalab”. 

Inilah yg disebutkan oleh para ulama. 

Adapun tingkatan atau "marhalah" ilmu 

tauhid, maka saya belum pernah mendapati 

ada marhalah ilmu tauhid. Melainkan 

tingkatan-tingkatan ilmu tauhid ini biasanya 

berangkat dari (2 sekte) kalau bukan sekte 

Shûfiyyah (sufi) yang membagi tingkatan-

tingkatan tauhid menjadi ilmu syarî’ah, 

kemudian ilmu ma’rifah, kemudian ilmu 

hakikat, maka ini semua tidak ada dalilnya; 

Dan juga ada sebagian (lain) yaitu sekte 

Asy’ariyyah, yg membagi tingkatan tauhid 

menjadi tauhid di dalam Dzat Allah, dalam 

sifat Allah, dalam af’âl (perbuatan-perbuatan) 

Allah, tauhid dalam ibadah, ini juga —wallâhu 

ta'âlâ a'lam bish-shawâb— saya belum pernah 

tahu ada dalilnya. 

Karena nantinya, seperti tauhid tentang Dzat 

Allah, (mereka sebut) Allah adalah "wujûd" 

yaitu eksis/ada, kemudian Allah itu "ghaniyy" 

yaitu absolut. Dan ini adalah suatu 

penyandaran kepada Allah (seperti misalnya  

Allah bersifat absolut, atau yg 

semisalnya) yang berangkat 

dari pemahaman Mathrûdiyyah, 

yaitu salah satu sekte yg lebih 

mengedepankan akal seperti 

sekte Mu'tazilah. 

Yang demikian ini, setahu saya, 

tidak ada dalil yg mendukung 

pembagian tingkatan-tingkatan 

tersebut. 

Namun memang, dalam Islam 

ada tingkatan-tingkatannya. 

Yaitu seorang muslim (orang yg 

beragama Islam), kemudian yg 

lebih tinggi lagi ada mukmin 

(orang yg beriman), dan muhsin 

(orang yg ihsan). Ini memang 

ada dalilnya dalam hadits. 

Lalu kemudian, "Berapa lama 

kita mempelajari semua itu 

(yakni ilmu tauhid)?" 

Ilmu tauhid itu kita pelajari 

mulai sejak kita bisa membaca 

(juga menghafal, dan 

memahami), hingga kita 

meninggal dunia. 

Dan dalam mempelajari ilmu 

tauhid ini tidak ada hentinya,  

apalagi dalam mengamalkan-

nya. Jadi tidak ada batasan 

berapa lama kita mempelajari 

semua itu. 

Kita tetap diperintahkan untuk 

belajar dan senantiasa belajar, 

hanya mungkin kalau kita ingin 

mengetahui masalah konsep 

(dasar) dari ilmu tauhid yang 

paling utama, mungkin dalam  

waktu beberapa pekan sudah 

selesai (membahas) garis-garis 

besarnya saja.  

Tapi untuk mempelajari 

perincian, dalil, “istinbâth” 

(penarikan kesimpulan), dan 

“istidlâl” (pengambilan dalil), 

maka itu semua butuh waktu 

(panjang). 

Wallâhu ta'âlâ a'lam bish-

shawâb. 

 
PERTANYAAN 2 : TENTANG 

TINGKATAN TAUHID 
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PERTANYAAN 3 
Apakah rincian penjelasan tauhid 

hanya 3 itu saja, apabila ada 

perbedaan istilah dan 

pembagiannya tidak 3 dan tetap 

substansinya sama, apakah 

diperbolehkan? Jazakallahu 

khoyron. [Ummu Habibah] 

 

✉ Jawaban ✉ 

Masalah pembagian tauhid 

menjadi dua atau tiga ini 

berdasarkan penelitian dari para 

ulama. Yaitu mereka melakukan 

penelitian yang ada di Alquran 

dan sunnah, maka mereka 

menetapkan bahwa tauhid itu ada 

dua atau tiga (ini sudah saya 

jelaskan pada materi kajian). Dan 

ini intinya sama saja, baik 

menyatakan tauhid itu terbagi 

dua atau tiga (sebagaimana 

disebutkan sebelumnya), ini 

sama. 

Adapun orang yg membagi-bagi 

tauhid lagi, misalnya ada tauhid 

"mulkiyah", atau tauhid-tauhid 

lainnya, maka ketahuilah, 

misalnya orang yg menetapkan 

tauhid "mulkiyah" bahwasanya 

tidak ada hukum selain hukum 

Allah, tidak ada kekuasaan selain 

kekuasaan Allah, maka tauhid 

"mulkiyah" ini sudah terkandung 

dalam tauhid asmâ' wash-shifât 

atau tauhid rububiyyah. Sehingga 

yg sudah terkandung dalam 

pembagian tauhid yg tiga, tidak 

perlu lagi dipisahkan pem-

bagiannya untuk dikeluarkan lagi. 

Wallâhu ta'âlâ a'lam. 

PERTANYAAN 4 
Bagaimana cara kami yang awam ini yang sudah 

paham ilmunya, sudah mengamalkan tapi 

belum mampu mendakwahkan/ menyampaikan 

sebagaimana asâtidzah men-jelaskan?  

Karena yang ana pahami dari penyampaian 

beberapa ulama, bahwa kita tidak 

diperbolehkan berdakwah jika bukan keahlian 

kita. Jazaakallah khairan, ustadz. [Ummu Fian] 

 

✉ Jawaban ✉ 

Pertanyaan ini cukup penting. 

Yang harus kita pahami, dakwah atau 

menyampaikan ilmu yg kita pahami, hukumnya 

adalah wajib. Harus! 

Tapi ketika kita memberitahukan ke orang lain, 

maka tidak mesti seperti penyampaian seorang 

ustadz, atau kiyai, atau ulama. Tidak. 

Misal kita melihat saudara/i kita masih suka 

musik, maka kewajiban kita menasihati, 

mendakwahkan dia dengan cara yg baik. 

Selama kita hidup, pasti kita menemukan 

saudara-saudara kita yg jatuh ke dalam 

kesalahan-kesalahan. Bahkan kita juga bisa 

terjatuh. 

Tapi bukan berarti kita mendiamkan kesalahan 

tsb karena kita merasa belum mampu untuk 

berdakwah. Kita wajib berdakwah dengan 

kemampuan yg kita miliki. 

Dan dakwah itu tidak harus dengan lisan. 

Karena dakwah bisa dilakukan dengan harta 

yaitu, bisa juga dengan contoh/perbuatan. Dan 

seringkali dakwah dengan (menjadi) tauladan 

ini lebih efektif. 

Misalnya ketika kita merasa susah untuk 

berdakwah pada orang tua dengan 

menjelaskan, tapi kita bisa berdakwah dengan 

semakin berbakti pada mereka, semakin 

lembut, dsb. 

Maka orang tua akan 

melihat perubahan kita 

menjadi lebih baik, dari 

situlah orang tua akan 

penasaran apa yg dipelajari 

anaknya. Maka dari situ kita 

mulai pelan-pelan sampai-

kan ilmunya. 

Memang (sebelum) ber-

dakwah itu harus memiliki 

ilmu. Berdakwah tanpa ilmu 

itu diperingatkan oleh para 

ulama. Jangankan ber-

dakwah, beramal tanpa ilmu 

saja bisa membawa pada 

kesesatan, namun amal 

tanpa ilmu kesesatannya 

hanya untuk diri kita saja, 

tetapi dakwah tanpa ilmu 

kesesatannya bisa sampai 

kepada orang lain. 

Oleh karena itu kewajiban 

kita adalah menuntut ilmu, 

tapi tidak menafikan apabila 

kita mampu menyampaikan 

dengan cara yg baik maka 

hendaknya kita sampaikan. 

Jangan sampai pula dengan 

alasan dakwah kita sibuk 

(membuat status) di media 

sosial: mengkritisi ini dan 

itu. Hal ini kurang benar. Kita 

mengatasnamakan dakwah 

di media sosial, namun ini 

bukan dakwah tapi bisa 

jatuh pada menghujat 

ghibah, namimah, —wal 

’iyâdzu billâh— ini adalah 

hal-hal yg harus dijauhi. 

Wallâhu ta'âlâ a'lam. 

PERTANYAAN 3 & 4 
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PERTANYAAN 5 
Assalamu'alaikum. 

Bisa minta dalil sifat qudrah Allah? [Ummu Salma] 

 

✉ Jawaban ✉ 

Qudrah Allah artinya kehendak Allah. Allah 

memiliki nama al-Qadîr (Yang Maha berkehendak). 

Dalil tentang sifat qudrah Allah di dalam Alquran 

itu banyak sekali. Kalau kita cari, 

ير   ُ َعلَٰى ُكل ِّ شَْيٍء قَدِّ  َوَّللاه

Dan Allah Mahakuasa atas segala sesuatu. 

Dan yang semisalnya, kita dapati ada 40 lebih di 

dalam Alquran. 

Apabila itu memang ada dalilnya dalam Alquran 

dan sunnah, maka kita wajib menetapkannya. 

Wallâhu ta'âlâ a'lam bish-shawâb. 

 

PERTANYAAN 6 
Assalamualaykum. 

Afwan ustadz, mengenai ilmu harus didakwahkan. 

Ibu saya pernah ingin mengaji alquran (makhraj dan 

tajwid) kepada seorang guru. Tapi guru itu menolak 

dengan alasan ilmu ngajinya tidak boleh dishare 

kepada orang lain kecuali jika sudah terdaftar di 

madrasah yg sama dengan guru tersebut bernaung. 

Mohon penjelasannya apakah hal itu boleh saja 

atau termasuk menyembunyikan ilmu ustadz? 

Afwan [Ummu Thabrani] 

 

✉ Jawaban ✉ 

Ini tidak boleh, termasuk pelit dengan ilmu apalagi 

ilmu tajwid, bahkan dikhawatirkan termasuk 

menyembunyikan ilmu. Seharusnya, tidak boleh 

merahasiakan atau menyembunyikan ilmu apalagi 

yang berkaitan dengan al-Qur’an, firman Allah هلالج لج. 

Wallâhu ta'âlâ a'lam bish-shawâb. 

 

PERTANYAAN 7 
Assalamu'alaikum warahmatullaahi wa barakaatuh. 

Ustadz, bagaimana bantahan untuk sebagian orang yang 

beranggapan bahwa membagi tauhid menjadi 3 itu tidak 

pernah ada (bid'ah)? 

 

✉ Jawaban ✉ 

Orang yg mengatakan pembagian tauhid menjadi 3 itu 

bid'ah adalah orang yang TIDAK paham apa itu bid'ah. 

Seakan-akan dia juga menyatakan bid'ah bagi orang yg 

membagi-bagi kaidah bahasa Arab menjadi ada fi’il (kata 

kerja), ism, dst, dan juga orang yg mempelajari ilmu hadits 

(ada hadits shahih, ada yg dha'if), juga ilmu Ushul Fiqh. Ini 

semua secara terminologi tidak ada dalilnya yg secara khusus 

menyatakan adanya ilmu Ushul Fiqh, ilmu Hadits, dsb. 

Ini semua berdasarkan “istiqrâ' wa tatabbu’”, yaitu penelitian 

terhadap dalil-dalil dari Alquran dan sunnah kemudian para 

ulama ber-istinbâth (mengambil kesimpulan). 

Dan pembagian ini bukan untuk mengada-adakan sesuatu 

yg baru, tapi untuk memudahkan orang dalam memahami. 

Seandainya tidak dibagi juga tidak mengapa. 

Karena pada zaman Rasulullah pun, tidak ada pembagian 

dalam ilmu bahasa Arab, ada ism jamid, ism musytâq, dsb. 

Maka orang yg mengatakan ini bid'ah adalah orang yg tidak 

mengerti bid'ah, atau dia sendiri pelaku bid'ah. 

Sama seperti seorang Sufi dari Yordania, dia menulis buku 

bahwa "Pembagian tauhid menjadi tiga, itu berasal dari 

“aqidah tatslits” yaitu akidah trinitasnya orang Nasrani". Dan 

ini adalah pemikiran yg super ngawur sekali, dan ini sudah 

dibantah oleh para ulama. 

Karena menurut sang penulis buku tsb, tuhan itu ada tiga, 

padahal itu adalah qiyâs (kias) yang fâsid (rusak). 

Bahkan penetapan tauhid menjadi tiga ini adalah 

konsekuensi akidah kita yg meyakini Allah sebagai Pencipta, 

meyakini keesaan Allah dalam ibadah, meyakini sifat-sifat 

Allah yg disebut oleh Allah dalam Alquran. 

Wallâhu ta'âlâ a'lam bish-shawâb. 

PERTANYAAN 5,6 dan 7 : Dalil Sifat Qudroh, Merahasiakan Ilmu 

Membaca al-Qur’an dan Bantahan bagi yang menolak pembagian 

Tauhid menjadi 3 



 

Untuk para muslimah... 
Ibu dari kaum laki-laki, dan ibu generasi selanjutnya... 
Isteri dari kaum laki-laki, yang tanpanya maka laki-laki itu lemah tidak 

bisa berbuat apa-apa... 
Ibu dari kaum laki-laki, sekolah pertama umat... 
 
Karena itu, keberadaan antunna semua di dalam dunia ilmu, supporting 

amal, peramai dakwah dan penyokong kesabaran adalah sangat 
besar... 

 
Jangan pernah berhenti belajar. 
Jangan pernah berhenti beramal. 
Jangan pernah berhenti mengajar. 
Jangan pernah berhenti bersabar. 
 
Nabi kita Muhammad, pendidik pertamanya adalah bundanya, Aminah, 

karena ayahnya meninggal dunia saat beliau masih di kandungan 
Ibnu Taimiyah, Imam Malik, dan banyak para ulama salaf senior, mereka 

semua dididik oleh tangan ibu-ibu mereka. 
 
Imam Malik kecil, dipakaikan baju oleh bundanya, lalu bundanya 

menyuruhkan datang ke majelis imam Rabi'ah, ketika ditanya sang 
ibunda berkata bahwa beliau menyuruh Malik belajar adab dengan 
cara melihat adabnya Imam Rabi'ah... 

"al-Adab qoblat tholab" (beradab dulu sebelum belajar)  

Nasehat dan 
Penutup 

Berikut ini adalah 

nasehat dan wasiat 

penutup Kajian yang 

disampaikan oleh Ust 

Abu Salma 

Muhammad kepada 

para akhawat peserta 

kajian WhatsApp 

Interaktif. 

 
Nasehat saya adalah : TETAP TERUS BELAJAR, 

dan BELAJARLAH SECARA TA'SHIL 
(FUNDAMEN DULU) DAN TAFSHIL 
(TERPERINCI), serta secara TADARRUJ 
(bertahap). 

 
Gunakan waktu yang ada untuk membaca buku 

atau artikel bermanfaat (setidaknya 1 artikel 
dalam sehari) 

dengarkan kajian (setidaknya setengah jam) 
mencatat faidah-faidah kajian yang ada, 

praktekkan dan amalkan semampunya 
ajarkan ke suami, anak, teman. 
SABAR terus sampai maut menjemput. 
 
Jangan sia-siakan hidayah dari Allah. 
Jangan jadikan nikmat ilmu dan hidayah sebagai 

sebab kita berlaku sombong dan arogan... 
Jadikan ilmu sebagai bagian dari waktu kita, dan 

jadikan ilmu di sela-sela waktu kita. 
 
22 Rajab 1439 H 
Oleh Ustâdz Abu Salma Muhammad  
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Hal besar itu bisa berawal 

dari hal kecil bahkan simple. 

Maka, jangan sepelekan hal 

kecil dan simple... 

[dr Adelia Rahmi – AWWI 1] 

 

Segala sesuatu 
yang terjadi tidak 

ada yang 
instan,semua 
butuh proses. 
[Sari Puspa – AWWI 1] 

 

Spt perumpamaan seorg 

anak jika ingin anaknya 

tumbuh dg baik ,dimulai dg 

memilih benih( bibit ) yg baik. 

[Ria Hanafi – AWWI 1] 

 

Sekecil apapun amal 

kebaikan yg kita tanam akan 

menumbuhkan pahala yg 

berlipat.. in syaa Allah.. 

[Diah Cahyani – AWWI 2] 

 

Benih yg baik akan 

menghasilkan pohon yg 

bagus.  Begitu pula dengan 

tumbuh kembang anak.  

Sebaliknya bila buruk akan 

berakibat rusaknya anak. 

[Ummu Ara – AWWI 3] 

A Tree Begins with A Seed 

*** 

Biji  yang baik…  

Akan melahirkan pohon yang 

kokoh dan buah yang lebat.  

Itulah pondasi tauhid dan aqidah 

yang benar di dalam hati.  

Dapat melahirkan keimanan yang 

benar dan membuahkan amalan 

yang bermanfaat . 

[Zara Ummu Akyla – AWWI 1] 

 

Bismillah...                    

Ribuan kilometer hidup kita dimulai 

dengan 1 langkah kecil. 

[Hajriani – AWWI 1] 

 

Biji tadinya hanyalah sesuatu yang 

kecil yg bisa dihempas angin diinjak 

dan mati, tapi ketika biji itu di 

tanam dipupuk dan disiram bisa 

menjadi pohon yg akarnya kuat 

menunjam ke dalam bumi, begitu 

juga Perumpamaan seperti Iman 

kita, ketika kita rajin menyirami 

Iman itu dengan belajar, membaca 

AL Qur'an dll maka Iman itu bisa 

menghujam ke dalam dada kita, 

tapi sebaliknya jika Iman itu 

dibiarkan maka akan kering bahkan 

mati  tertutup oleh kemaksiatan. 

[Wiwin Moerdiman – AWWI 1] 

Impian yang besar berasal dari 

niat yang kecil dan usaha untuk 

mewujudkan nya. Sehingga 

mimpi yang besar itu bisa 

terwujud.... 

Kesuksesan yag besar berawal 

dari langkah dan kerja keras yag 

kecil..dan terus bekerja.. 

sehingga membuahkan hasil 

yang besar. 

Wallahu a'lam 

[Andin Basalamah – AWWI 3] 

 

Segala sesuatunya berasal dari 

hal yang kecil untuk bisa 

menjadi suatu hal yang besar 

dan kokoh dan membutuhkan 

proses. semisal ilmu yang 

dipelajari dari level yg dasar 

hingga jadi manfaat. Wallahu 

a'lam. 

[Elankh – AWWI 3] 

 

Seorang anak akan berakhlak 

baik jika terlahir dr ibu yg 

berakhlak baik juga 

[Dyah – AWWI 4] 

 

Keberhasilan/kesuksesan 
dimulai dari sesuatu yang 

kecil 
[Nisa’ – AWWI 4] 
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KUMPULAN FAIDAH OLEH ANGGOTA AWWI 

A N G G O T A  B E R B A G I 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sebuah keimanan 

yang kokoh berawal 

dari tauhid.  Tanpa 

tauhid keimanan 

seseorang akan 

mudah rapuh... 

[Ana Dewi – AWWI 4] 

 

Segala sesuatu 

membutuhkan proses. 

Seperti halnya 

mempelajari ilmu. 

Membutuhkan 

ketekunan dan 

kesabaran untuk bisa 

membuat ilmu yang 

dipelajari berguna 

bagi diri sendiri dan 

orang di sekitar kita. 

[Rizka Veronika – 

AWWI 4] 

 

Dalam menjalani 

proses kehidupan, 

semua berawal dari 

nol/hal kecil.  

Hingga bisa tumbuh 

menjadi kokoh, kuat 

dan bermanfaat 

bagi orang lain 

[Fitriany – AWWI 4] 

 

 

Pohon itu ibarat 

seorang muslim yang  

setiap geraknya 

memberikan manfaat 

/kebaikan bagi se-

kitarnya. Dan semua 

berawal dari aqidah 

/akhlak yg baik.  

[Sunarsih – AWWI 4] 

 

Hal-hal kecil yang 

dianggap sepele, 

justru akan meng-

antarkan kepada hal 

yg lebih besar dan 

memberi manfaat 

besar bagi banyak 

manusia. 

[Fenty – AWWI 4] 

 Kesuksesan dunia 

akhirat bisa diraih 

bila memiliki fondasi 

keimanan yg kuat (al-

Quran dan sunnah) 

sehingga bermanfaat 

sepanjang masa.  

[Umm Izzan – AWWI 4] 

 

 

Kesuksesan hidup 

didunia & di 

akhirat kelak 

diawali dengan 

pemahaman akan 

tujuan kita 

diciptakan secara 

bertahap sehingga 

semakin banyak 

bekal ilmu dan 

amal maka 

semakin 

bertambah pula 

tabungan pahala 

yg akan di petik d 

yaumil akhir 

kelak.. 

[Ummu Fauzan – 

AWWI 4] 

Proverb ini mengingatkan kami kepada surah al-

Waqi'ah ayat 63-67. Tentang tauhid rububiyyah. 

Bahwa Allah-lah yang menumbuhkan tanaman dari 

benih yang ditanam oleh manusia, sebagaimana sel 

telur yang telah dibuahi akan tumbuh menjadi 

embrio manusia yang terus tumbuh dan 

berkembang sesuai kehendakNya sebab manusia 

hanya memiliki kemampuan untuk menanam benih 

dan memeliharanya saja. 

[Cindy Ummu Habibah – AWWI 4] 
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 KUMPULAN FAIDAH “A TREE BEGINS WITH A SEED” 
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FAIDAH TERBAIK 

Oleh :Fitri Ummu Fian [AWWI 4] 
 

➡ Sebuah Pohon Berawal dari  

Sebuah Biji 

➡ Iman Berawal dari menTauhidkan-

Nya 

🌴 Biji Ibarat Hati, Lisan serta Amalan 

untuk terus men-Tauhidkan-Nya  

  "الَ إِلَهَ إاِلَّ للاه  "

dengan penuh keikhlasan dari dalam 

hati. Karena tempat tumbuhnya iman 

itu adalah hati. Di sana, bibit/biji dan 

pokok keimanan diletakkan (ditanam) 

dan darinya pula cabang-cabangnya 

akan bermunculan. 

🌴 Agar tumbuh harus disiram al-

Qur’an dan sunnah Rasûlullâh 

Shallallahu ‘alaihi wa sallam. Dengan 

wahyu inilah pohon keimanan itu 

harus disiram.  

🌴 Batang pohon Iman itu adalah 

"ILMU" Dan untuk berilmu kita butuh 

"Asatidz" yang mengikuti para salafush 

shalih untuk memahami makna  yang 

terkandung didalam Al-Qur'an dan 

yang disampaikan Rasulullah 

Shalallahu'Alaihi Wa Sallam melalui 

(Hadits). 

🌴 Adapun akar dari pohon keimanan 

adalah 6 Rukun Iman yaitu beriman 

kepada Allâh Azza wa Jalla , para 

malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, para 

rasul-Nya, hari akhir serta beriman 

kepada takdir baik dan buruk-Nya.  

Yang tertinggi adalah beriman kepada 

Allâh Azza wa Jalla . Dialah inti dari 

semua akan pohon keimanan tersebut. 

🌴 Sedangkan cabang-cabang pohon keimanan itu 

adalah semua amal-amal shaleh, ketaatan-

ketaatan yang bervariasi dan berbagai ibadah yang 

dilakukan oleh seorang Mukmin, seperti shalat, 

puasa, zakat, haji, perbuatan bakti kepada orang 

tua dan lain sebagainya. 

🌴 Adapun buahnya, dialah semua kebaikan yang 

akan menjadi Amal Jariyah dan kebahagiaan yang 

dirasakan oleh seorang Mukmin di dunia dan di 

akhirat. 

Imam Ahmad berkata:  

 

“Perumpamaan iman seperti pohon, 

karena pokoknya adalah syahadatain, 

batang dan daunnya demikian juga. 

Sedangkan buahnya adalah sikap 

wara’ (hati-hati). Tidak ada kebaikan 

pada pohon yang tidak berbuah dan 

tidak ada kebaikan pada orang yang 

tidak punya sifat wara.'” 

 

(As-Sunnah karya Abdullah bin Ahmad, 1/316) 

Wallahu a'lam bish-shawab 
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PERTANYAAN PERTAMA 

Apa Liqo itu dan bagaimana hukum mengikutinya? 

 

Bismillaahirrahmanirrahiim 

Assalamualaiium warahmatullahi wabarakatuh, ustadz ana 

dapat titipin pertanyaan. 

Apa hukumnya mengikuti liqo di kampus? Apakah liqo itu 

bid'ah? 

Karena liqo sendiri merupakan salah satu metode/cara untuk 

mencari ilmu. Liqo juga merupakan cara kita untuk 

mengetahui saudara kita lebih dalam apakah dia memiliki 

masalah atau tidak dan mungkin kita bisa membantunya 

berbeda dengan kajian2 akbar atau kajian rutin yang dimana 

kita tidak tahu bagaimana tentang kondisi saudara kita. 

Dan didalam liqo tersebut diharapkan para peserta liqo untuk 

menyetor amalan yang dinamakan amalan yaumi amalan 

yaumi ini berisi tentang amalan kita sehari hari mulai dari 

amalan2 sunnah yg dikerjakan lalu tilawah dll amalan ini harus 

disetor setiap harinya jika tidak maka dikenakan iqob (denda). 

Referensi (buku) yang digunakan adalah modul tarbiyah 

islamiyah dari Lembaga Kajian Manhaj Tarbiyah, bagaimana 

mengenai ini? 

Kemudian yang menjadi guru (murrobi) disini adalah seorang 

alumni (kakak kelas) yang alumni tersebut mempunyai 

murrobi lagi dan murrobinya punya murrobi lagi begitu 

seterusnya. Ulama yang sering disebutkan adalah Hasan Al 

Bana, Yusuf Qardhawi dll (merupakan kelompok ikhwanul 

muslimin). Jazaakallahu Khairan 

Mardiyah, Group AWWI 4 

 Ditranskrip oleh :  

Uray Sriwahyuni  
[AWWI 4] 

 

Jawaban : 
Hal ini sudah pernah saya jawab dibebarapa waktu 

lalu. Mungkin di group lain tentang masalah liqo.  

Intinya adalah Liqo itu memang dari bahasa arab. 

Yang artinya adalah Pertemuan. Ketika seseorang 

itu bertemu, itu disebut dengan Liqo. Misalnya kita 

bisa lihat di Negara Saudi. Disana para ulama 

sendiri mereka mempunyai sesi tanya jawab yang 

disebut dengan Liqo ul-Maftuh atau Pertemuan 

Terbuka. Seperti Syaikh Muhammad bin Shaleh al-

Utsaimin itu ada kaset-kaset ceramahnya yang 

disebut dengan Liqo ul-Maftuh. Dalam Liqo ul-

Maftuh tersebut adalah sesi tanya jawab antara 

beliau dengan murid-muridnya dan kemudian ada 

yang mentranskipnya. 

Sama juga ketika kita ada acara pertemuan-

pertemuan disebut juga Liqo. Dan jika ada 

pertemuan-pertemuan yang khusus bisa juga 

disebut dengan Liqo. 

Jadi secara asal istilah Liqo memang ada dalam 

bahasa arab dan memang berasal dari bahasa 

arab.  

Atau istilah Liqo ini bisa juga disebut Halaqoh-

halaqoh. Halaqoh-halaqoh adalah lingkaran-

lingkaran semacam circle dalam rangka belajar 

dalam bentuk kelompok-kelompok. Tujuan dibagi 

dakam bentuk kelompok-kelompok adalah untuk 

lebih memudahkan. 
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Karena apabila itu dalam jumlah besar dengan 

jumlah kecil, biasanya jumlah kecil ini akan 

lebih bisa menerima ilmu atau lebih bisa 

mentransfer ilmu karena yang menyampaikan 

itu akan lebih mudah mengenal orang-orang 

yang hadir dalam kelompok-kelompok atau 

circle-circle tadi atau halaqoh-halaqoh tadi. 

Secara asal boleh saja orang membuat Liqo 

ataupub kajian atau apapun sebutannya. 

Sebab halaqoh secara asal adalah boleh-

boleh saja. Asalkan yang  disampaikan itu 

memang ilmu yang benar/shahih. Dan yang 

diajarkan adalah Aqidah yang benar, Manhaj 

yang benar, Akhlak yang lurus dan 

didalamnya berisi Al-Qur'an dan sunnah. 

Namun bukan membahas masalah-masalah 

yang tidak penting ataupun bukan  

membahas permasalahan besar seperti 

permasalahan politik-politik yang didalamnya 

tercampur antara berita/khobar,hoax dan 

realita yang semisalnya, ataupun membahas 

urusan yang sebenarnya tidak bermanfaat 

untuk dibahas. Maka yang demikian ini 

menjadi terlarang atau tidak baik bukan 

lantaran Liqonya tapi lantaran esensi yang ada 

didalamnya atau isi yang ada didalamnya. 

Sama halnya apabila didalam Liqo tersebut 

ada suatu aturan yang dibuat yang dimana 

aturan itu tidak ada tuntunannya maka Liqo 

tersebut menjadi tidak baik lantaran aturan 

tersebut. 

Juga diantaranya ketika seseorang itu diikat 

dengan suatu amalan Yaumi, kemudian 

mentor atau sang murobbi seakan-akan dia 

bisa menjadi seorang Muhasib(orang yang 

bisa menghisab) yang bisa menerima laporan-

laporan dari orang-orang yang mengikuti 

Liqonya. Dan dia mengharuskan orang yang 

mengikuti Liqonya harus baca satu juz Al-

Qur'an, harus shalat dhuha, harus shalat ini 

dan itu. 

🔴 YANG BERHAK 

MENJADI MUROBBI 

Yang namanya murobbi 

adalah seorang pendidik 

yang harus orang yang 

berilmu. Bukanlah sekedar 

dia sebagai senior ataupun 

dia sebagai kakak kelas 

karena dia pernah ikut Liqo 

sebelumnya.  

Kemudian jika murobbi ini 

dia mempunyai murid lalu 

didikannya ini menjadi 

murobbi lagi dan 

seterusnya maka demikian 

tidak mengapa asalkan 

mereka memiliki ilmu yang 

memang layak untuk 

menyampaikan dan 

mendidik. Tapi kalau tidak, 

maka mereka tidak layak 

untuk dikatakan sebagai 

murobbi. 

 

 

🔴 KESIMPULAN 

Intinya kalau untuk adik -adik 

mahasiswa lebih baik tidak 

mengikuti Liqo yang seperti ini 

yang ada didunia kampus. Lebih 

baik ikut kajian-kajian rutin atau 

kajian-kajian kitab atau kajian yang 

semisalnya.  

Memang benar mungkin diantara 

Liqo bisa menguatkan diantara 

anggotanya tapi sebenarnya 

dengan mengikuti kajian-kajian 

bisa juga mengenal satu sama 

lainnya. Karena itu kita dituntut 

untuk tidak  bersikap acuh tak 

acuh/apatis dengan orang disekitar 

kita walaupun itu kajian akbar 

hendaknya kita tetap menyapa 

orang-orang yang ada disamping 

kita dan saling berkenalan disitu. 

Demikian yang bisa saya 

sampaikan. 

Wallahu a'lam bisshowab 
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PERTANYAAN KEDUA 

Syukuran ibu hamil? 

 

Assalamualaikum, ustadz saya mau bertanya,  

1.  Bolehkah wanita hamil mengiris,membersihkan daging ikan dan 

ayam ?  

2. Waktu janin memasuki usia 4 bln ingin berencana mengadakan 

syukuran tetapi karena suatu hal belum jadi buat syukurannya, 

pertanyaan nya adalah bisakah di adakan lain waktu 

sebelum/sesudah lahiran?   

3. Mohon doa atau amalan yang bisa di lakukan agar bisa tercapai 

apa yang di inginkan.  

Jazakallah khairan  

[Tutik Wijaya, AWWI 4] 

 

✉ Jawaban ✉ 

🔴 JAWABAN UNTUK PERTANYAAN PERTAMA : 

Wanita hamil boleh mengiris, memotong bahkan kalau mampu 

menyembelih kambing. Tidak ada dalil larangannya. Apalagi cuma 

sekedar membersihkan daging ikan dan ayam. Semacam ini boleh. 

Kalau ada larangannya itu harus ada dalilnya. Kalau tidak ada 

dalilnya maka larangan ini dikhawatirkan adalah larangan yang 

merupakan khurofat atau tahayyul. 

🔴 JAWABAN UNTUK PERTANYAAN KEDUA : 

Tidak ada tuntunan melakukan acara syukuran ketika janin 

memasuki usia 4 bulan. Ini adalah hal yang dibuat-buat dalam 

urusan agama. Jadi wanita yang usia kehamilannya 4 bulan, 5 bulan, 

6 hulan atau berapa bulan itu tidak ada tuntunan untuk melakukan 

syukuran. 

Yang disunnahkan adalah Apabila bayi sudah lahir pada hari 

ketujuh disunnahkan melakukan aqiqah, memberikan nama yang 

baik pada anak, kemudian ditahnik. 

Tahnik adalah kita mengunyah kurma lalu ambil sebagian kecilnya 

untuk digosokkan ke langit-langit mulutnya sianak.  

Pada hari ketujuh kita melakukan nasiqoh yaitu menyembelih. 

Untuk anak laki-laki 2 ekor kambing. Dan untuk anak perempuan 1 

ekor kambing. 

Saat aqiqah itu kita mencukur rambut si bayi. Rambut yang kita 

potong kita timbang kemudian kita berinfak atau bersedekah 

sesuai dengan berat timbangan dari rambut anak itu dalam bentuk 

perak. 

Ini adalah sunnah yang dituntunan oleh Nabi 

shalallahu 'alaihi wa sallam. 

Dalam prosesi aqiqah kita menyembelih 

kambing Namun kalau tidak mampu maka kita 

bisa wakilkan ke orang lain atau ke lembaga 

yang memang dia menjual aqiqah. 

Kemudian yang dianjurkan dari daging aqiqah 

adalah sebagian untuk kita makan dan 

sebagian kita bagi-bagikan. Jadi tidak mesti 

semuanya harus dibagikan ke orang lain. 

Didalam acara aqiqah tidak ada acara-acara 

kumpul yang macam-macam seperti acara 

kumpul-kumpul dengan musik. Karena ini 

adalah suatu perbuatan kemaksiatan. apalagi 

jika didalamnyaada bacaan-bacaan yang tidak 

dituntunkan oleh Nabi shalallahu 'alaihi wa 

sallam. 

Jika kita mencintai Nabi shalallahu 'alaihi wa 

sallam tentu kita harus mengikuti sunnahnya 

beliau. Dan kita menyakini bahwasanya  

د   َحمَّ  َخْيره اْلههدَى ههدَى مه

"Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya 

nabi kita Muhammad shalallahu 'alaihi wa 

sallam" 

🔴 JAWABAN UNTUK PERTANYAAN KETIGA 

Jika kita punya keinginan maka amalan yang 

bisa kita lakukan adalah : 

Pertama : Kita ikhtiar/berusaha untuk 

mencapainya 

Kedua : Kemudian kita bertawakkal kepada 

Allah subhanahu wa ta'ala. Kita berserah dan 

berdo'a kepada Allah subhanahu wa ta'ala  

Wallahu ta'ala a'lam bish showab 
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PERTANYAAN KETIGA 

Apakah HPAI itu haram? 

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. 

Ustadz ,saya ingin bertanya tentang HPAI apakah itu 

haram??? 

Syukron atas jawabnnya.. 

[Novi Ummu Qila, AWWI 4] 

✉ Jawaban ✉ 

Wa'alaikumussalam warohmatullahi wabarokatuh. 

Wallahu ta'ala a'lam bish showab. Kalau ditanya tentang 

sistem MLM-nya maka saya kurang tahu karena Al 

hukmu far'un an tashowwurih " Jadi hukum itu adalah 

cabang dari keadaan realitanya" 

Sistemnya bagaimana tentang HPAI ini apakah benar-

benar pure/murni MLM atau memang didalamnya 

sistem multi level marketingnya memang sudah 

dimodifikasi dan dihilangkan hal-hal yang memang 

haram didalamnya maka kita tidak tahu disitu. 

Tapi kalau produknya HPAI   ه  halal karena إْن َشاَء ّللاَّ

substansinya secara asal halal. Tentu ketika dia halal 

maka boleh kita konsumsi dan tidak boleh diharamkan 

kecuali apabila ada dalilnya. 

Adapun jika itu adalah produk MLM, maka yang haram 

adalah caranya bukan produknya. Produknya tetap halal 

dan boleh dikonsumsi. Sedangkan MLM sendiri masih 

ada perbincangan dikalangan para ulama. Namun 

apakah MLM-nya adalah MLM dengan sistem money 

game atau skema fonzi atau semisalnya maka ini sudah 

jelas keharamannya. Tapi apabila itu sistem yg dikatakan 

bahwasanya sudah ditinjau dan lebih dekat kepada 

syariat wallahu ta'ala a'lam bish showab informasinya 

bahwa HPAI ini sudah mendapatkan sertifikat halal atau 

baik dari Malaysia atau yang lainnya. 

Jadi saya tidak bisa menjawab apakah ini haram atau 

tidak tapi secara asal bahwasanya  : 

بَاَحةه إاِلَّ بِدَِلْيل   عَاَمالَِت اْلِحلُّ َواْْلِ ْوِط فِي اْلمه  اأْلَْصله فِي الشُّره

"Semua dalam masalah dunia adalah halal sampai ada 

dalil yang menunjukkan keharamannya" 

Adapun produknya HPAI jelas adalah halal. Boleh 

dikonsumsi. 

Wallahu ta'ala a'lam bish showab 

PERTANYAAN KEEMPAT 

Ayah yang Durhaka 

Assalamualaikum. Pak ustadz. Apakah hukumnya bagi 

ayah yang masih sehat tapi bertahun-tahun tidak 

bertanggung jawab dan tidak mau bekerja /usaha 

menafkahi kebutuhan istri &anak. Dengan alasan anak 

sudah berumahtagga. Dan hanya mngandalkan anak 

perempuannya yang sudah bekerja sampai anak 

perempuanya sudah berumur dan belum juga menikah. 

trimksih atas jawabanya. 

[Inthania Aisyah,  AWWI 4] 

✉ Jawaban ✉ 

Ketika anak perempuannya sudah berumah tangga jadi 

sang ayah berpikir bahwa dia sudah tidak berkewajiban 

lagi menafkahi. Kalau yang seperti ini benar. Karena anak 

perempuan yang sudah berumah tangga sudah menjadi 

tanggung jawab suaminya.  

Apabila anaknya laki-laki dan sudah baliq maka sang ayah 

sudah tidak berkewajiban lagi menanggung nafkah anak 

laki-lakinya. Jadi anak laki-laki yang sudah baliq 

hendaknya dia mampu mencari nafkah sendiri.  

Namun jika sang ayah banyak bergantung kepada anak 

perempuannya untuk menafkahi dirinya sementara sang 

ayah masih sehat namun tidak mau bekerja dan berusaha 

menafkahi kebutuhan istri dan anaknya yang belum 

menikah. Tentu saja hal ini tidak dibenarkan dan termasuk 

dosa. Bahkan orangtua bisa melakukan kedurhakaan 

terhadap anak apabila orangtua menyia-nyiakan anaknya 

dari pendidikannya, nafkahnya dan selainnya.  

Didalam hadits yang shahih Nabi yang mulia shalallahu 

'alaihi wa sallam, beliau pernah mengatakan : 

Kafa bil mar'i itsman..." 

"Cukuplan seseorang itu dikatakan berdosa..." 

Yudhoyyi'u an ma yaquutu... 

"yaitu ketika dia memgabaikan/menelantarkan orang-

orang yang dia tanggung" 

Atau dalam hadits yang lain dikatakan  : 

Yudhoyyi'u man ya'uul.. 

"Apabila dia menelantarkan orang yang menjadi 

tanggungannya" 



 

Grup WhatsApp & 

Channel Telegram 

Al-Wasathiyah Wal I’tidal 

IG :  

@alwasathiyah 

FP : 

fb.me/wasathiyah 

TG : 

bit.ly/alwasathiyah 

Maka dia telah berdosa yaitu ketika dia 

mampu dan ini merupakan kewajiban dia 

untuk memberikan nafkah kepada 

keluarganya tapi dia malah menelantarkan 

dan tidak memikirkannya maka dalam hal ini 

dia telah berdosa.  

Kita bisa lihat keutamaan memberikan 

nafkah atau sedekah. Ketika Nabi shalallahu 

'alaihi wa sallam mengatakan bahwa : 

ْفَلى  اَْلَيُد اْلُعْلَيا َخْْيٌ ِمَن اْلَيِد السُّ
"Tangan yang di atas lebih baik daripada 

tangan yang di bawah" 

Kemudian nabi shalallahu 'alaihi wa sallam 

mengatakan : 

 َواْبَدْأ ِبَْن تَ ُعْولُ 
"Maka mulailah kamu memberikan sedekah 

atau nafkah kepada keluargamu terlebih 

dahulu" 

Yaitu Ibda' binafaqoh ala nafsika wa'ala 

zaujatika wa ala man ta'uul 

"Mulailah memberikan nafkah itu kepada 

dirimu sendiri, kepada istrimu dan kepada 

anak-anakmu dan keluargamu" 

Ini merupakan perintah dari Nabi 

shalallahu 'alaihi wa sallam yang mulia, 

bahwa orangtua terutama seorang 

bapak bertanggung jawab terhadap 

anaknya. Orangtua yang tidak mau, 

yang inginnya santai, ingin dibiayai 

oleh anaknya, Maka dalam hal ini dia 

telah melakukan perbuatan zhalim. 

Apalagi sampai anak perempuannya 

disuruh bekerja untuk menafkahi 

dirinya sebagai ayah, untuk membayar 

kebutuhan hidupnya sang ayah 

sehingga dengan ini anak 

perempuannya belum bisa menikah.  

Sang ayah dalam hal ini termasuk dosa 

besar. Ini termasuk perbuatan durhaka 

terhadap anak. Dalam hal ini boleh 

untuk anak perempuannya minta 

segera dinikahkan atau segera 

menikah.  

Apabila si bapak ini masih memiliki 

kemampuan untuk bekerja sibapak ini 

berkewajiban memenuhi nafkahnya 

sendiri. Wallahu ta'ala a'lam 

BERDISKUSI DENGAN ORANG PANDIR ITU BUANG² WAKTU ❗ 

Syaikh Sulaiman ar-Ruhaili berkata : 

Terkadang seseorang diuji harus menghadapi orang yang berbeda pandangan dengannya, namun ia 

berilmu, sehingga lebih mudah untuk diajak diskusi dan dialog.  

Namun, apabila seseorang diuji dengan orang yang tidak punya ilmu, akal dan obyektifitas, yang 

hanya bisa merespon tanpa ilmu, menilai secara tidak adil dan berdiskusi tanpa akal = maka sudah 

tidak ada cara untuk bisa berdiskusi dengannya. 

Orang seperti ini lebih berhak didiamkan, dan dia sendiri yang akan membeberkan kebodohan 

dirinya. Jangan terkecoh dengan sesuatu yang tak dapat ia berikan.  

Alangkah benarnya perkataan seorang penyair : 

Apabila kau diuji harus menghadapi orang bodoh lagi keras kepala, maka jadikan diammu sebagai 

cara untuk berdiskusi dengannya 

Kesombongan telah menutupi akal dan hatinya. Ucapannya tidak akan menerima adanya 

perubahan. 

Jika kau berusaha menjinakkan hewan buas maka ini masih mungkin, karena betapa banyak kita 

saksikan anak kecil bermain² dengan seekor gajah  

Karena itulah hal ini lbh sederhana daripada harus berdiskusi dengan orang yang mengenakan 

pakaian kedunguan, yang tidak mungkin dihadapi... 
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