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KEUTAMAAN MENYEBARKAN ILMU [ ] فضيلة نشر العلم
➡
Imam Ibnul
rahimahullåhu berkata :

Mubârok

ال أعلم بعد النبوة درجة أفضل من
.بث العلم

Saya tidak tahu ada derajat/tingkatan
yang lebih utama setelah nubuwah
(kenabian) yang melebihi daripada
menyebarkan ilmu
📙 Tahdzîbul Kamâl (16/20).
➡
Imam Ibnul
rahimahullåhu berkata

من أحب أن ال ينقطع عمله بعد موته فلينشر العلم
Barangsiapa yang senang amalnya
tidak terputus setelah wafatnya, maka
hendaknya ia menyebarkan ilmu
📙 At-Tadzkiroh hal. 55
➡
Al-‘Allâmah
Ibnu
rahimahullåhu berkata :

Bâz

Qoyyim

جيب ان حترص على نشر العلم بكل نشاط وقوة

اجلود ابلعلم وبذله وهو من أعلى مراتب

واال يكون أهل الباطل أنشط يف ابطلهم وان

 واجلود به أفضل من اجلود ابملال، اجلود

.حترص على نفع املسلمني يف دينهم ودنياهم

Kedermawanan dengan ilmu dan
berupaya (menyebarkan) ilmu adalah
lebih utama daripada kedermawanan
dengan harta, karena ILMU itu LEBIH
MULIA daripada HARTA.

Wajib bersemangat menyebarkan ilmu
dengan segala daya upaya dan
kekuatan, jangan sampai penyeru
kebatilan lebih bersemangat di dalam
menyebarkan
kebatilannya.
Dan
tetaplah bersemangat untuk memberi
manfaat bagi kaum muslimin, baik untuk
urusan agamanya maupun dunianya.

📙 Madârijus Sâlikîn (II/281)

📙 Majmû' al-Fatâwâ (VI/67)

.ألن العلم أشرف من املال

IG : telegram.com/alwasathiyah
FP : fb/me/wasathiyah

➡ Imam Ibnul Jauzi rahimahullåhu
berkata :

.

FAIDAH & SYARAH HADITS

TERJEMAH MATAN
HADITS :

AMALAN YANG
MEMASUKKAN KE
DALAM SURGA

Dari Mu’adz bin Jabal
radhiallahuanhu dia berkata:
“Ya Rasulullah, beritahukan saya
tentang perbuatan yang dapat
memasukkan saya ke dalam
syurga dan menjauhkan saya
dari neraka?”

Catatan Faidah Kajian Syarah Arbain
Nawawiyah ke-29 yang disampaikan
pada tanggal 13 April 2018/ 27

Beliau bersabda:

Sya’ban 1439 oleh Ustadz Abu

“Engkau telah bertanya tentang
sesuatu yang besar (yang
Agung), dan perkara tersebut
mudah bagi mereka yang
dimudahkan Allah ta’ala :
• Beribadah kepada Allah dan
tidak menyekutukan-Nya
sedikitpun
• Menegakkan shalat
• Menunaikan zakat
• Puasa Ramadhan
• Dan pergi haji

Kemudian beliau ﷺ
bersabda, “Maukah kalian
aku bertahukan pokok dari
segala perkara, tiangnya dan
puncaknya?”

Kemudian beliau (Rasulullah )ﷺ
bersabda, Maukah engkau aku
beritahukan tentang pintu-pintu
kebaikan :

Lantas beliau  ﷺmenjawab :

➡ Puasa adalah
benteng/perisai
➡ Sadaqah akan mematikan
(menghapus) kesalahan
sebagaimana air mematikan api,
dan
➡ Shalatnya seseorang di
tengah malam (qiyamullail),
kemudian Rasulullah ﷺ
membacakan ayat :
ِ اٰف جنوُبم ع ِن الْمض
اج ِع يَ ْدعُو َن َرهُبُ ْم َخ ْوفًا َوطَ َم ًعا
َ َ َ ْ ُُ ُُ تَتَ َج ى
ِ
ِ
ِ
ِ
ُخف َى ََلُْم م ْن قُهرِة
ف
ن
م
ل
ع
َ
ْ
َ
ْ س همآ أ
ْ
ٌ ُ ََوِمها َرَزقْ ىن ُه ْم يُْنفقُو َن فَََل ت
ًۢ
ٍ ُ أ َْع
ني َجَزا ًٓء ِِبَا َكانُوا يَ ْع َملُو َن
"Lambung mereka jauh dari

tempat tidurnya, mereka berdoa
kepada Tuhannya dengan rasa
takut dan penuh harap, dan
mereka menginfakkan sebagian
dari rezeki yang Kami berikan
kepada mereka. Maka tidak
seorang pun mengetahui apa
yang disembunyikan untuk
mereka yaitu (bermacam-macam
nikmat) yang menyenangkan
hati sebagai balasan terhadap
apa yang mereka kerjakan."
(QS. As-Sajdah 32: Ayat 16-17)

Salma Muhammad via MIXLR

Oleh : Fitri Ummu Fian

aku menjawab: “Mau ya
Nabi Allah.”

"Pokok pangkal perkara
(agama) ini adalah Islam
(dua kalimat syahadat),
tiangnya adalah shalat dan
puncaknya yang tertinggi
adalah jihad".
Lantas beliau kembali
bertanya, "Maukah
kuberitahu tentang kunci
perkara itu semua?".
Aku menjawab, "Tentu saja
wahai Rasulullah". Kemudian
beliau memegang lidahnya
dan berkata, "Jagalah
olehmu ini!".

🔑 PENJELASAN HADITS
1⃣ Perkataan (Dari Mu’az bin Jabal
radhiallahuanhu) "…aku bertanya,
"Wahai Rasulullah beritahu aku
tentang sebuah amalan yang bisa
memasukkanku ke dalam surga
dan menjauhkanku dari neraka…",
menunjukkan

semangat

para

sahabat dalam kebaikan dan untuk
mengetahui amalan-amalan yang
dapat memasukkan mereka ke
dalam surga dan menyelamatkan
mereka dari neraka.
📚 Hal ini

pun menunjukkan

adanya surga dan neraka. Dan
para wali Allah beramal shalih
untuk mendapatkan surga dan
agar selamat dari neraka.
📚 Dan hal ini menyelisihi apa

Aku bertanya, "Wahai
NabiAllah, akankah kita
disiksa (oleh Allah) dengan
sebab apa-apa yang kita
katakan?".

yang dikatakan oleh sebagian

Beliau menjawab, "Ibumu
kehilangan dirimu wahai
Mu'adz! Bukankah
(kebanyakan) manusia
tersungkur ke dalam neraka
di atas muka mereka atau di
atas hidung mereka,
melainkan dengan sebab
hasil/buah dari lisan
mereka?". (HR At-Tirmidzi,
dll)

merupakan (perkataan yang) batil.
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Shufi

bahwa

mereka

tidak

menyembah Allah karena ingin
surga atau takut dari neraka. Ini

Karena para sahabat saja
bertanya tentang suatu amalan
yang
dapat
memasukkan
mereka kedalam surga dan
menjauhkan
mereka
dari
neraka.
Dan Allah pun berfirman
v

tentang
Nabi
'alaihissalam :

Ibrahim

اج َعل ىِْن ىم ْن َوَرثَىة َجن ىَّة الن ىَّع ىيم
ْ َو

"dan
jadikanlah
aku
termasuk
orang
yang
mewarisi surga yang penuh
kenikmatan," (QS. AsySyu'ara' 26: Ayat 85)
📚 Bahkan Nabi yang
Mulia-pun meminta untuk
dimasukkan
ke
dalam
surga.
Hal ini menunjukkan bahwa
amal shalih merupakan
SEBAB
dimasukkannya
seseorang ke dalam surga.,
sebagaimana diterangkan
di dalam banyak ayat dalam
Al-Qur'an, di antaranya
firman Allah Subhanahu wa
Ta'ala:

َّ
وها ىِبَا
َ َوتىل
َ ِت أُوىرثْ تُ ُم
ْٓك ا ْْلَنَّةُ ال ى
ُك ْن تُ ْم تَ ْع َملُو َن

"Dan itulah surga yang
diwariskan kepada kamu
karena perbuatan yang
telah kamu kerjakan."
(QS. Az-Zukhruf 43: Ayat
72)
Hal. 2

📚

Sabda

ﷺ

Nabi

"Beribadahlah kepada Allah
dan jangan menyekutukanNya dengan suatu apapun",
mengandung penjelasan hak
Allah, yaitu mengikhlaskan
ibadah hanya karena Allah.
📚 Termasuk hal ini adalah
syahadat

Muhammad

Rasulullah.

Dan hal ini tidak menafikan 2⃣ yaikh Abdul Muhsin Al
apa yang ada dalam hadits Abbad Al Badr berkata :
yang berbunyi:
Sabda Nabi ﷺ, "Sungguh
ِ
ِ
engkau telah bertanya
ِ
ْ َح ُد ُك ْم ب َع َمله
َاجلَنهة
َ خل أ
َ  لَ ْن يَ ْدtentang suatu perkara yang
"Tidak akan masuk surga besar, akan tetapi hal itu
salah seorang dari kalian mudah bagi siapa yang
dengan amalnya".
Allah beri kemudahan".
Para sahabat bertanya,
Sabda
beliau
ﷺ
ini
ِاَّلل؟
menerangkan
besarnya
َ ت ََي َر ُس
ول ه
َ ْ َوَال أَن: قَالُواkedudukan pertanyaan ini,
"Tidak juga engkau wahai sekaligus betapa penting/
Rasulullah?".
Beliau urgensinya berikut adanya
bersabda,
dorongan dari Rasulullah
terhadap pertanyaan ini.
، « َوَال أ َََن:ال
َ َق
📚 Karena Rasulullah ﷺ
"Tidak juga aku,
menyifatinya dengan sifat
.ُاَّللُ بَِر ْْحٍَة ِمنْه
 إِهال أَ ْن يَتَ غَ هم َدِن هyang agung. Namun,
kecuali
jika
Allah walaupun agung dan sulit
mematikan diriku dengan untuk melaksanakannya,
Nabi
ﷺ
menerangkan
rahmat dari-Nya".

bahwa hal tersebut akan
mudah bagi orang yang
Allah mudahkan untuk
mengamalkannya.
📚 Hal ini juga menunjukkan bahwa hendaknya
seorang Muslim bersabar di
dalam melaksanakan amal
ketaatan (kepada Allah )ﷻ
walaupun dirasakan berat
oleh jiwanya.
Karena
akibat
sabar
sangatlah baik. Sebagaimana firman Allah:

اَّللَ َْجي َعل لههُۥ ِم ْن أ َْم ِرِهۦ يُ ْسًرا
 َوَم ْن يَت ِهق ه..

“Dan
barang
siapa
bertakwa kepada Allah,
niscaya Dia menjadikan
kemudahan baginya dalam
urusannya.” (QS. At-Talaq
65: Ayat 4)

Nabi  ﷺbersabda, "Surga itu dikelilingi oleh hal-hal yang tidak disukai dan neraka
dikelilingi oleh syahwat (hal-hal yang disenangi)." (HR. Bukhari dan Muslim)

Karena

beribadah kepada Allah tidak
akan bisa diketahui (tata
caranya)

kecuali

membenarkan

dengan

(apa

yang

diajarkan oleh) Rasulullah ﷺ,
dan mengamalkannya.
📚

Dan

semua

apapun

yang

amalan
dijadikan

ibadah kepada Allah tidak
akan

bermanfaat

pelakunya

bagi

kecuali

jika

amalan tersebut dilakukan
dengan ikhlas karena Allah
dan dengan Ittiba mengikuti
sunnah Rasulullah ﷺ.
📚

Karena

dua

kalimat

syahadat ini saling berkaitan.
❗ Syahadat laa ilaaha illallah
haruslah

disertai

syahadat

dengan

Muhammadan

Rasulullah.

3⃣ Sabda Nabi " ﷺBeribadahlah kepada
Allah dan jangan menyekutukan-Nya
dengan suatu apapun, tegakkanlah
shalat, tunaikanlah zakat, berpuasalah di
bulan Ramadhan, serta berhajilah ke
Baitullah".
📚 Nabi  ﷺmenjelaskan bahwa hal yang
paling penting untuk dijadikan amal
ibadah
yang
dapat
membuahkan
kemenangan
berupa
surga
dan
keselamatan
dari
neraka
adalah
mengamalkan ibadah-ibadah yang wajib.
📚 Dan dalam hadits ini diterangkan lima
rukun Islam yang telah dijelaskan pada
hadits Jibril dan hadits Ibnu Umar yang
berbunyi,
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hadits Jibril dan hadits Ibnu Umar yang
berbunyi,
"Islam ditegakkan di atas lima hal".
Dan telah diterangkan melalui Firman
Allah dalam hadits Qudsi yang berbunyi
"Dan tidaklah hamba-Ku mendekatkan diri
dengan suatu amalan yang lebih Aku
cintai daripada amalan-amalan yang Aku
wajibkan untuknya."
adapun sesuatu yang dijadikan oleh
hamba-Ku
untuk
ber-taqarrub
(mendekatkan diri) kepada-Ku, yang lebih
Aku cintai dari hal-hal yang telah Aku
wajibkan atasnya".

📚 Rukun Islam yang lima ini
disebutkan
secara

dalam

hadits

berurutan

sesuai

dengan kepentingannya.
❗ Shalat lebih didahulukan
karena ia merupakan sarana
penghubung

(shilah

watsîqoh) yang paling kuat
antara

seorang

hamba

dengan Rabb-nya. Karena ia
berulang-ulang dalam sehari
semalam sebanyak lima kali.

Hal. 3

❗ Kemudian setelahnya adalah berpuasa,
karena ia pun berulang dalam setahun. Karena
puasa Ramadhan diwajibkan untuk diamalkan
hanya setahun sekali saja.
❗ Dan akhirnya adalah ibadah haji, karena ia
tidak wajib dalam seumur hidup kecuali hanya
sekali saja. (Kecuali umroh yang bisa
diamalkan berkali-kali).
4⃣ Sabda Nabi "Maukah engkau aku tunjukkan
pintu-pintu kebaikan? Puasa adalah perisai,
sedekah menghapus dosa sebagaimana air
memadamkan api, dan begitu pula shalat
seseorang di tengah malam". Kemudian beliau
membaca ayat :

ِ اٰف جنوُبم ع ِن الْمض
اج ِع يَ ْد ُعو َن َرهُبُْم َخ ْوفًا َوطَ َم ًعا َوِِمها
َ َ َ ُُْ ُ ُ تَتَ َج ى
ِ
ٍ ُ ُخ ِفى ََلُم ِمن قُ هرِة أ َْع
ني
ْ ْ َ ْ س همآ أ
ٌ َرَزقْ ن ُىه ْم يُنْف ُقو َن فَََل تَ ْعلَ ُم نَ ْف
ًۢ
َجَزآءً ِِبَا َكانُوا يَ ْع َملُو َن

"Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya,
mereka berdoa kepada Tuhannya dengan rasa
takut dan penuh harap, dan mereka
menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami
berikan kepada mereka. Maka tidak seorang
pun mengetahui apa yang disembunyikan
untuk mereka yaitu (bermacam-macam nikmat)
yang menyenangkan hati sebagai balasan
terhadap apa yang mereka kerjakan." (QS. AsSajdah 32: Ayat 16-17)
📚 Ketika Nabi  ﷺmenjelaskan bahwa ibadahibadah yang wajib merupakan sebab masuk ke
dalam surga dan merupakan keselamatan dari
neraka, maka beliau pun memberikan
bimbingan dan arahan agar melakukan ibadahibadah yang sunnah juga, yang dengannya
seorang Muslim dapat menambah keimanan,
pahalanya,dan menghapuskan dosa-dosanya.
Ibadah-ibadah sunnah tersebut adalah
shadaqah, puasa, dan shalat malam.
📚 Dan Nabi bersabda tentang puasa bahwa ia
adalah perisai. Yaitu pelindung yang melindungi
seseorang di dunia dan akhirat. Ia merupakan
pelindung di dunia bagi pelakunya dari terjerumus
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kepada kemaksiatan.

seseorang di dunia dan akhirat.
Ia merupakan pelindung di
dunia bagi pelakunya dari
terjerumus kepada kemaksiatan.
📚 Dari Abdullah bin Mas'ud,
bahwa Nabi  ﷺbersabda:
"Wahai
para
pemuda,
barangsiapa di antara kalian
yang
mampu
(memberi
nafkah), maka menikahlah!
Karena itu lebih menundukkan
pandangan mata, dan lebih
menjaga
kemaluan.
Dan
barangsiapa belum mampu,
maka hendaknya ia berpuasa,
karena puasa baginya adalah
pelindung.” (HR.Bukhari dan
Muslim)
📚 Dan puasa juga merupakan
pelindung (bagi pelakunya) di
akhirat dari dimasukkan ke
dalam neraka. Sebagaimana
diterangkan dalam hadits :
"Barangsiapa berpuasa sehari
di jalan Allah, maka Allah akan
jauhkan wajahnya dari neraka
selama tujuh puluh jarak
perjalanan. (HR. Bukhari)
Dan sabdanya "…bahwasanya
sedekah itu menghapus dosa

selama tujuh puluh jarak
perjalanan. (HR. Bukhari)
📚
sabda
Nabi
ﷺ
"…bahwasanya sedekah itu
menghapus dosa sebagaimana air memadamkan api",
ini
menunjukkan
betapa
agung
dan
besarnya
kedudukan shadaqah sunnah.
📚
Dan
Allah
ﷻ
menghapuskan al-khathayaa
(dosa-dosa) dan memadamkannya dengan shadaqah ini
sebagaimana air memadamkan api. Dan al-khathayaa di
sini maksudnya adalah dosadosa kecil, yang dapat
dihapuskan melalui ibadahibadah nafilah/ibadah sunnah.
Adapun al-Kabâ`ir (dosa-dosa
besar), dapat terhapuskan
namun dengan syarat harus
diiringi dengan taubat nasuha
(sebenarnya).
📚 Dan Nabi  ﷺmengumpamakan shadaqah dapat menghapuskan dosa-dosa tersebut
bagaikan padamnya api oleh
(siraman) air, menunjukkan
Hal. 4
bahwa
dosa-dosa
yang
terhapus tanpa tersisa sama

bertanya
kepada
Mu'adz
"Maukah engkau aku tunjukkan
pintu-pintu kebaikan?".
Karena metode seperti ini akan
mengundang perhatian Mu'adz
terhadap apa yang akan
disampaikan kepadanya, agar
ia lebih siap menerimanya dan
lebih berkonsentrasi terhadap
apa yang akan disampaikan.
bagaikan padamnya api oleh (siraman) air,
menunjukkan bahwa dosa-dosa yang terhapus
tanpa tersisa sama sekali.
Karena jika diperhatikan, api yang terkena air, ia
akan menghapuskan air tersebut hingga benarbenar tidak ada lagi bekasnya.
📚 Sabda Nabi …" ﷺdan begitu pula shalat
seseorang di tengah malam", ini merupakan
perkara ketiga dari pintu-pintu kebaikan yang
dapat dijadikan taqarrub (ibadah) kepada Allah ﷻ
dengannya.
Tatkala itu Rasulullah  ﷺmembacakan ayat:

ِ اٰف جنوُبم ع ِن الْمض
اج ِع يَ ْد ُعو َن َرهُبُْم َخ ْوفًا َوطَ َم ًعا َوِِمها
َ َ َ ُُْ ُ ُ تَتَ َج ى
ًۢ ٍ ِ ِ
ِ رزقْ نىهم ي ْن ِف ُقو َن فَََل ت علَم نَ ْفس همآ أ
ْ
ُ ْ ُ ََ
ًُخف َى ََلُْم م ْن قُ هرة أ َْع ُني َجَزآء
ٌ ُ َْ
ِِبَا َكانُوا يَ ْع َملُو َن

"Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya,
mereka berdoa kepada Tuhannya dengan rasa
takut dan penuh harap, dan mereka
menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami
berikan kepada mereka. Maka tidak seorang pun
mengetahui apa yang disembunyikan untuk
mereka yaitu (bermacam-macam nikmat) yang
menyenangkan hati sebagai balasan terhadap
apa yang mereka kerjakan." (QS. As-Sajdah 32:
Ayat 16-17)
Dan Sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam pun
telah mengabarkan bahwa "shalat yang paling
utama setelah shalat wajib adalah shalat
malam". (HR. Muslim)
📚 Dan Nabi  ﷺtelah memulai penjelasan pintupintu kebaikan dengan pertanyaan, beliau
bertanya
kepada
Mu'adz
engkau aku
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tunjukkan pintu-pintu kebaikan?".

5⃣
Sabda Nabi "Maukah
engkau aku kabarkan wahai
Mu'adz, tentang pokok segala
urusan, kemudian tiangnya,
kemudian atapnya?".
Aku menjawab, "Tentu saja
wahai Rasulullah".
Beliau
bersabda,
"Pokok
pangkal perkara ini adalah
Islam (dua kalimat syahadat),
tiangnya adalah shalat dan
puncaknya
yang
tertinggi
adalah jihad".
📚 Yang dimaksud dengan
perkara di sini adalah perkara
yang paling besar dan penting.
Yaitu agama yang dengannya
Rasulullah  ﷺdiutus. Dan
kepala dari perkara ini adalah
Islam, yang bersifat umum.
Mencakup shalat, jihad, dan
lain-lainnya.
📚 Dan beliau pun telah
menyebutkan
shalat,
dan
menyifatinya dengan tiang
agama Islam ini. Beliau
mengumpamakannya dengan
bangunan yang tidak akan
tegak tanpa tiang-tiangnya.
Shalat pun merupakan ibadah
badaniyyah (tubuh) yang paling
penting, yang manfaatnya
dirasakan oleh pelakunya.

dirasakan oleh pelakunya.
📚
Kemudian
beliau
menyebutkan
jihad,
yang
mencakup jihad melawan hawa
nafsu dan jihad melawan
musuh-musuh
Islam
dari
kalangan orang-orang kafir dan
munafiq.
Dan
beliau
menyifatinya
dengan atap agama Islam yang
tertinggi. Itu disebabkan jihad,
padanya terdapat kekuatan
kaum
muslimin
dan
menunjukkan ketinggian dan
kemuliaan agama Islam di atas
agama-agama yang lain.
6⃣ Sabda Nabi kepada Mu'adz
"Maukah kuberitahu tentang
kunci perkara yang menjaga/
memelihara ini semua?". Aku
menjawab, "Tentu saja wahai
Rasulullah". Kemudian beliau
memegang
lisannya
dan
berkata, "Jagalah olehmu ini
(lidah)!".
Aku bertanya, "Wahai Nabi
Allah, akankah kami ini akan
diazab (oleh Allah) lantaran
apa yang kami ucapkan?".
Beliau
menjawab, "Ibumu
kehilangan
dirimu
wahai
Mu'adz! Bukankah (banyak)
manusia tersungkur ke dalam
neraka di atas muka mereka atau di atas hidung merekamelainkan
dengan
sebab
hasil/buah dari lisan mereka?”.
Nabi mengatakan, jagalah
lidahmu ini.
📚 Karena sebab lisan ini
menyebabkan
pemiliknya
masuk ke dalam kebinasaan.
Hal. 5

📚 Syaikh Abdul Muhsin Al Abbad Al Badr
menjelaskan disini, "yang dimaksud dengan
buah lisan adalah balasan dan akibat dari apaapa yang ia ucapkan berupa perkataan yang
diharamkan. Karena semua manusia akan
memanen kebaikan atau keburukan melalui
lisannya dan akan menuai apa yang mereka
tanam.”
📚 Maka barangsiapa yang menanam
kebaikan baik dari ucapan dan amalannya, ia
akan menuai kemuliaan. Dan barangsiapa yang
menanam keburukan baik dari ucapan dan
amalannya, kelak ia pun akan menuai
penyesalan.
📚 Zhahir dari hadits Mu'adz ini menunjukkan
bahwa sesuatu yang banyak memasukkan
manusia ke dalam neraka adalah perkataan
lisan mereka.
➡Karena ucapan maksiat dengan kata-kata
juga mencakup kesyirikan, sedangkan ia
merupakan dosa yang paling besar di sisi Allah
Subhanahu wa Ta'ala.
➡Mencakup pula berkata-kata atas nama
Allah tanpa ilmu, sedangkan perbuatan ini
merupakan kawannya kesyirikan.
➡Mencakup pula bersaksi/sumpah palsu,
yang sebanding dengan syirik kepada Allah
Subhanahu wa Ta'ala.
➡Masuk pula ke dalamnya perbuatan sihir,
menuduh (tanpa bukti yang benar), dan yang
lainnya dari dosa-dosa besar maupun kecil,
seperti dusta, ghibah (menggunjing) dan
namimah (mengadu domba).
Dan juga semua maksiat dengan perbuatan
yang tidak luput dari ucapan lisan yang
memicu terjadinya kemaksiatan tersebut.
📚 Dan sabdanya "Ibumu kehilangan dirimu
wahai Mu'adz!". Berkaitan dengan sabda ini,
Syaikh Ibnu Utsaimin berkata, "Maksudnya;
ibumu kehilanganmu, sampai-sampai ibumu
merasa berat (seperti ketika ada kematian).”
Dan kalimat ini tidak dimaksudkan dzahir
maknanya, namun maksudnya adalah anjuran
dan motivasi atas pemahaman yang
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disampaikan".

dan motivasi atas pemahaman
yang disampaikan".
Bahkan sesungguhnya yang
dimaksud dalam hadits ini atau
yang lafazh yang semisal
adalah bermakna doa yang
berkebalikan untuk orang yang
dikatakan demikian kepadanya.
📚 Dan yang menunjukkan hal
tersebut adalah hadits dalam
Shahih Muslim dari Anas, yang
di dalamnya terdapat sabda
Rasulullah shallallahu 'alaihi wa
sallam: “Wahai Ummu Sulaim,
bukankah kamu mengetahui
bahwa ada dua syarat dari
Rabb-ku. Sebagaimana aku
telah diberikan persyaratan itu
dari Rabb-ku yaitu : sesungguhnya aku hanyalah manusia
biasa, aku ridha seperti
manusia (yang lainnya) ridha.
Dan aku bisa marah seperti
manusia (yang lainnya) marah.
Maka siapapun yang pernah
aku doakan keburukan atasnya
dengan doa yang tidak layak
untuknya, agar Engkau (Ya
Allah) jadikan doa tersebut
pensuci baginya, pembersih
untuknya, dan pendekat yang
dapat ia jadikan sebagai ibadah
(kepada-Mu) kelak pada hari

untuknya, dan pendekat yang
dapat ia jadikan sebagai
ibadah (kepada-Mu) kelak
pada hari kiamat.
📚 Diantara kecermatan Imam
Muslim rahimahullah dalam
peletakan hadits dalam kitab
Shahih-nya,
beliau
memaparkan setelah hadits ini
hadits Ibnu Abbas radhiallahu
'anhuma tatkala Rasulullah
berkata kepada Mu'awiyah:
Semoga
Allah
tidak
mengenyangkan perutnya.
📚 Maka ini adalah sebagai
doa kebaikan dari Nabi kepada
beliau dan bukanlah doa
keburukan.

Hal. 6

PELAJARAN & FAIDAH HADITS
✍
Semangat/antusias
para
menempuhnya, dibutuhkan kemudahan dari
sahabat
radhiallahu 'anhum
Allah Ta'ala.
dalam kebaikan dan mengetahui
✍ Sesungguhnya ini (beribadah) merupakan
hal-hal yang dapat membuat
perkara yang paling besar (penting), dimana
mereka masuk ke dalam surga
jin dan manusia diberikan beban taklif untuk
dan menjauhkan mereka dari
beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
neraka.
Dan juga ini merupakan sebab Allah
✍ Sesungguhnya surga dan
menurunkan Kitab-Nya dan mengutus Rasulneraka itu makhluk yang sudah
Nya.
ada. Keduanya adalah makhluk
✍ Sesungguhnya beribadah kepada Allah
Allah yang kekal abadi dan tidak
tidak dianggap kecuali jika terbangun di atas 2
akan fana.
kalimat syahadat, yaiatu syahadat La ilâha
✍ Sesungguhnya beribadah
illallâh dan Muhammad Rasulullah. Keduanya
kepada Allah haruslah dengan
saling berkaitan. Sehingga amal ibadah
mengharapkan untuk masuk
apapun tidak akan diterima oleh Allah kecuali
surga dan keselamatan dari siksa
jika dilakukan dengan ikhlas kepada Allah dan
neraka.
Tidak
sebagaimana
sesuai dengan apa yang dibawa oleh
seperti yang dikatakan sejumlah
Rasulullah ﷺ.
oleh orang-orang Shufi yang
✍ Betapa penting dan agungnya kedudukan
keliru, yang mengatakan bahwa
rukun-rukun
Islam.
Karena
Nabi
ﷺ
sesungguhnya
Allah
tidak
menunjukkan Mu'adz mengenai hal ini
disembah karena mengharapkan
diantara
kewajiban-kewajiban
yang
surga-Nya dan karena takut dari
diwajibkan oleh Allah ﷺ.
neraka-Nya.
✍ Sesungguhnya shalat adalah pilarnya
✍
Penjelasan
pentingnya
agama Islam.
mengamalkan
sesuatu yang
✍ Sesungguhnya jihad adalah puncak
ditanyakan, dan bahwasanya ini
tertinggi dari agama Islam.
termasuk perkara yang besar.
✍ Bahayanya lisan yang dapat menjerumus✍ Sesungguhnya jalan menuju
kan seseorang ke dalam kebinasaan dan
kesuksesan dan keselamatan
seseorang ke dalam neraka.
tidak mudah (berat). Dan untuk
[selesai]
menempuhnya,
dibutuhkan
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kemudahan dari Allah Ta'ala.
6⃣ Sesungguhnya perkara yang

PERTANYAAN 1 :
Apakah Rukun Islam jika
diamalkan
tanpa
memahami/belajar
ilmunya
hanya dengan ikut-ikutan
sebagaimana kewajiban sbg
seorang muslim sj, termasuk
amal Sholeh yang diterima
amalannya?
▶ JAWAB :
Sesungguhnya amal sholeh
adalah amal yang dibangun
diatas 2 hal, yaitu :
1. Ikhlas karena Allah
subhanahu wa ta'ala
2. Harus selaras dengan
Sunnah Rasulullah ﷺ.
Maknanya berarti dia harus
tahu ilmunya, dan bukan
sekadar ikut-ikutan.
Jika yang dimaksudkan ikutikutan tanpa mengetahui
dalilnya yang penting ikuti
orang tua, kyai sedangkan ia
memiliki kemampuan untuk
belajar maka dia telah jatuh
kepada perbuatan melalaikan, menelantarkan dan
juga mengabaikan sehingga
peluang besar ibadahnya
tidak akan diterima, karena
tidak mengikuti cara Nabi,
namun mengikuti kejahilan.
Kecuali
jika
seseorang
mempunyai
kelemahan
karena
suatu
sebab
sehingga tidak memiliki
kemampuan maka Hal.kita
7
boleh
mendapatkan

sehingga tidak memiliki kemampuan maka dia
bisa mendapatkan rukhsah (keringanan) sehingga
dia boleh taqlid (meniru).
Perlu diketahui bahwa Allah menganugerahkan
kita
pemahaman,
kemampuan
berpikir,
menganalisis sehingga tentunya kita tidak boleh
menerima sesuatu dan beramal secara asal-asalan
saja atau sekedar ikut-ikutan.
Jadi, kita harus belajar, kita wajib menuntut ilmu,
karena syarat amal kita bisa diterima dan dikatakan
amalan sholih adalah harus berlandaskan atas
dasar ilmu, dan haruslah berilmu dulu sebelum
beramal, kemudian wajib beramal berlandaskan
ilmu dan harus mengamalkan ilmunya.
Wallahu a’lam.
PERTANYAAN 2
Tentang menjaga lisan.
- Bagaimana dengan seorang muslim yang
mengatakan anakku malaikatku ?
- Bagaimana dengan seorang muslim yang
mengatakan RIP (Rest In Peace) ketika ada yang
meninggal ?
Apakah ini termasuk kedzaliman dalam hal lisan?
▶ JAWAB
- Jika mengatakan anakku malaikatku dengan
maksud bukan menganggap anak itu malaikat tapi
berupa bahasa kiasan karena kecintaan kita pada
anak saat kita melihat perilakunya baik, sholeh
lantas kita merasa senang maka wallahu a'lam
bishawab, ini tidak mengapa.
Karena sebenarnya kalimat ini saya belum tahu
apakah ada mahzhurat (larangannya), sehingga hal
ini bisa dianggap suatu hal yang terlarang. Tapi
lebih baik dan lebih selamat adalah saat memuji
anak cukup dengan kalimat-kalimat yang baik.
Karena kita pasti yakin bahwasanya Malaikat itu
adalah hamba Allah yang Mulia, paling Taat dalam
beribadah, mereka tidak mengenal futur karena
senantiasa terus beribadah kepada Allah.
Jika kita ingin anak-anak kita baik seperti itu bolehboleh saja, tapi lebih utama lagi adalah jika kita
ingin supaya anak kita bisa menjadi sholeh seperti
sholehnya para Nabi, para sahabat karena mereka
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manusia.

Sholehnya para Nabi, para sahabat, karena mereka semua
manusia. Dan manusia itu lebih bisa diikuti daripada malaikat.
Manusia itu, pada saat mereka melakukan amal kebaikan,
sedangkan dalam dirinya Allah telah memberikan hawa nafsu,
syahwat, lalu kemudian berusaha memeranginya dan lebih
memilih kebaiakn, maka tentunya manusia itu di dalam kondisi
seperti ini bisa lebih baik daripada malaikat. Tapi disisi lain, juga
bisa jadi lebih hina daripada hewan.
PERTANYAAN 3
Ustadz, tadi disebutkan hal-hal yang dapat menghapus dosa
kecil, diantaranya adalah shalat Jum'at. Apakah ini juga
termasuk wanita?
▶ JAWAB
Zhahirnya iya, sebagaimana penjelasan makna hadits,
Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

اجلمعة إىل اجلمعة كفارة ملا بينهن إذا اجتنبت الكبائر

"Jumat satu ke Jumat berikutnya, terdapat kafarat (penebus
dosa) diantaranya selama dosa-dosa besar ditinggalkan".
PERTANYAAN 4
Mohon dijelaskan kembali tentang sabda Nabi yang berbunyi,

َح ُد ُك ْم بِ َع َملِ ِه ا ْجلَنه َة
َ خل أ
َ لَ ْن يَ ْد

“Tidak akan masuk surga salah seorang dari kalian lantaran
amalnya.”
Sebagaimana yang disebutkan dalam hadits, dan maksud huruf
ba' dalam hadits tersebut yang dijelaskan oleh Syaikh Abdul
Muhsin Al Abbad Al Badr tadi?
▶ JAWAB
Kata
Huruf ba' dalam hadits ini fungsinya lil-awadhoh,
untuk menggantikan, sedangkan dalam ayat QS az-Zukhruf :
73, adalah berfungsi dan bermakna lis-Sabab (sebagai sebab).
Maksudnya lil awadhoh adalah, masuknya kita ke dalam surga
bukanlah sebagai pengganti amal-amal shalih kita, namun
amal-amal shalih merupakan SEBAB masuk surga.
Hal. 8
Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan keutamaan
dan kemudahan untuk melakukan sebab tersebut, yaitu

بِ َع َملِ ِه,

BAHASAN
Ditranskrip dan diringkas dari Kajian
Tematik yang disampaikan oleh Ust Abu
Salma Muhammad di Masjid As-Syakirin,
Bekasi, oleh : IKA UMMU ROYYAN

amal-amal shalih merupakan
SEBAB seseorang masuk surga.
Perhatikan, berbeda ya antara
perkataan :
• Amal shalih itu sebagai
pengganti surga, dengan
• Amal shalih itu sebagai
sebab seseorang masuk
surga…
Perlu diketahui, bahwa Allah ﷺ
yang memberikan keutamaan
dan
kemudahan
untuk
melakukan sebab tersebut, yaitu
memberikan Taufiq-Nya untuk
beramal shalih. Dan Allah lah
yang memberikan keutamaan
berupa balasannya, yaitu masuk
ke dalam surga.
Artinya, keutamaan berupa
sebab dan akibat, semuanya
kembali kepada Allah  ﷻkarena
Taufiq dan Rahmat-Nya. Bukan
semata-mata karena amalan
kita sendiri yang nantinya akan
diganti dengan surga…
Dan makna kata  لَ ْنdisini artinya
tidak akan selamanya.
"Maksudnya, amal bukanlah
pengganti surga. Karena amal
hanya sebagai FAKTOR atau
SEBAB saja. Dan ini semua
adalah, karena berkat Rahmat
Allah ﷻ.

﷽

Pendahuluan
Setiap muslim mengakui bahwa
orang terbaik dimuka bumi adalah
Rosulullah
Muhammad
bin
Abdillah ﷺ. Kemuliaan beliau ﷺ
disaksikan oleh kawan dan lawan
termasuk oleh kalangan Musyrikin
Quraisy. Ketinggian akhlaq beliau
 ﷺinilah yang menjadikan beliau
terpilih sebagai utusan Allah ﷻ.
Pengakuan
(syahadat)
kita
terhadap Nabi  ﷺyg termaktub
dalam syahadatain, pada realitanya
seringkali
belum
sepenuhnya
dipahami maknanya & konsekuensi
di dalamnya oleh kebanyakan kaum
muslimin. Padahal ini adalah
fondasi penting aqidah muslim.
Di dalam lafazh Asyhadu anna
Muhammadar rosulullah, Para
Ulama menjelaskan maknanya
adalah Laa matbû’a bi haqqin illa
Muhammad (Tiada yg paling
pantas untuk dijadikan sebagai
panutan/ contoh selain Muhammad
ﷺ.
Ada 2 rukun dalam syahadat ini,
yaitu :
PERTAMA :
Abduhu (hamba
Allâh),
artinya
adalah
Muhammad
[selesai ditranskrip dan diringkas
 ﷺitu adalah hamba Allah, manusia
oleh Fitri Ummu Fian]
biasa yang bisa sakit, lapar,
menderita
karena itu beliau
diperlakukan
sebagaimana
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manusia biasa yg bisa sedih, lapar,
haus, lupa & tidak boleh diberi sifat

menderita, sedih, dll, karenna itu
beliau tidak boleh diberi sifat Ketuhanan, tidak boleh dikultuskan,
dan
diagungkan
sebagaimana
mengagungkan Allâh. Karena itu
pula, beliau tidak boleh dimintai
(berdoa kepadanya), krn yg paling
pantas dimintai hanyalah Allah ﷻ.
Jangan sampai seperti Nashrani
yang sampai menuhankan Isa
alaihis salam. Diantara dalilnya
adalah : QS Al Jinn :19 dan QS Al
Kahfi :
KEDUA : Rosuluhu (Rasul-Nya),
yaitu beliau adalah manusia
istimewa yang diberi Wahyu oleh
Allah dan diutus, sehingga beliau
wajib dimuliakan dan dihormati.
Ucapan bliau adalah wahyu dari
Allah ﷻ. Beliau adalah manusia
yang ma'shum (terjaga dari salah
dan keliru di dalam menyampaikan
wahyu).
Persaksian seorang muslim thd
Rosul  ﷺmengandung 4 kewajiban,
menurut ulama :
1. تصديقه فيما أخرب
Membenarkan semua berita yang
valid datangnya dari Rosul  ﷺbaik
masuk akal maupun tidak.
2. طا عته فيما أمر
Mentaati semua perintah bliau ﷺ.
3. أجتناب ماهنى عنه وزجر

Hal. 9

Meninggalkan segala apa  ﷺbersabda :
yg dilarang & dicegah
انتم أعلم ابمردنياكم
bliau ﷺ
“Kalian lebih mengetahui
4. عبادةهللا مباشرع
urusan dunia kalian” (HR
Mengikuti segala apa Muslim)
yang dicontohkan beliau  ﷺIbadah yang tidak mendalam beribadah kepada contoh
Rosulullah
ﷺ
Allah ﷻ.
sesungguhnya akan siaMengapa dalam ber- sia & tidak bermanfaat.
ibadah butuh contoh Beliau  ﷺbersabda :
dari Rosul ? ﷺ
من عمل عمال ليس عليه أمران فهو رد
Karena Allah  ﷻmemerin“Barangsiapa yg beramal
tahkan manusia untuk
dengan amalan yg tidak
beribadah, dan ibadah itu
ada contohnya dariku
ada yang bersifat murni
maka
tertolak.”
(HR
ibadah (maghdoh), yang
Muslim)
harus dikerjakan sesuai
Karena itulah, alangkah
dengan apa yang Allâh
meruginya seorang hamba
kehendaki. Hal ini tidak
yg sudah beribadah siang
bisa dikerjakan, kecuali
malam namun di sisi
apabila ada manusia yang
Allah ibadahnya tertolak.
dipilih oleh Allah untuk
Maka ketahuilah, amal
menjadi panutan sehingga
yang sholih itu adalah
bisa mencontohkan tatayang memenuhi 2 syarat :
cara ibadah yang sesuai
1. Ikhlas lillâhi ta'ala
dengan kehendak Allah ﷻ
2. Ittiba'ur Rosul ﷺ
sang pemilik syariat.
[Mencontoh Rasulullah ]ﷺ
Misalnya sholat, Nabi ﷺ
***
bersabda :

صلو كما رأيتموين أصلي

Memetik Faedah dan
“Sholatlah kalian sebagai- Hikmah dari Peristiwa
mana aku sholat”
Isro' & Mi'roj
Demikian pula dengan
haji, Nabi  ﷺmengatakan : Sebelum masuk dan mem“Ambillah dariku manasik bahas materi kajian, alhaji kalian.”
Ustadz
memberikan
Karena
itu,
dalam nasehat kepada peserta
masalah ibadah, maka kajian untuk mencatat,
wajib mengikuti contoh sebagai-mana dikatakan :
dari Rosul ﷺ, berbeda
ِ َقَيِ ُدوا الْعِلْم ِابلْكِت
اب
ِّ
َ
halnya
dgn
masalah
“Ikatlah
ilmu
dengan
dunia.
Rosulullah ﷺ
dengan menulisnya”
bersabda :
بامردنياكم
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kalian lebih mengetahui
urusan dunia kalian (HR

dengan menulisnya”
Imam Syafi'i juga berkata
di dalam syairnya :

العلم صيد والكتابة قيده

“Ilmu itu seperti binatang
buruan
dan
catatan/
tulisan seperti ikatannya.”
Agar ilmu tentang faedah
ini langgeng, diantara
nasehat
para
ulama
adalah :
1. Niat ikhlas karena
Allah.
2. Istima'/mendengarkan
dgn seksama
3. Mencatat
faedah
penting di dalamnya.
ISRO'
Secara Bahasa, isro’ artinya perjalanan di malam
hari.
Secara istilah, maknanya
adalah perjalanan Rosul ﷺ
bersama Jibril alaihissalam
dari
Baitullah
Mekkah (Masjidil Haram)
hingga Baitul Maqdis
(Masjidil
Aqsa)
di
Palestina.
Dalilnya QS Al Isro':1
Diterangkan dalam ayat
ini bahwa Allah  ﷻmemperjalankan hamba-NYA
di malam hari.
✍ Mengapa malam
hari ❓
Ulama
menjelaskan
bahwa manusia pada
umumnya
beristirahat,
tidak
sibuk
dengan
urusandi
saat
yg
suasananya
tenang
adalah di malam hari.
Mengapa
Baitul

urusan duniawinya, dan
waktu yang suasananya
tenang, adalah di malam
hari.
✍ Mengapa Baitul
Maqdis/ Masjidil Aqsa
(Palestina) ❓
Karena itu tempat yang
dipilihkan Allah utuk
kaum muslimin, tempat
berkumpulnya para nabi
dan salah satu dari 3
Masjid utama bagi kaum
muslimin.
Di sini kelak di akhir
zaman
akan
terjadi
perang besar antara
muslimin & yahudi, dan
di sana akan dimenangkan kaum muslimin.
Meski saat ini Masjidil
Aqsa terjajah oleh kaum
Yahudi, dan mereka
menindas
bangsa
Palestina, namun Rosul
 ﷺtelah menjanjikan
bahwa tanah Palestina
akan kembali menjadi
milik kaum muslimin asalkan kaum muslimin
kembali pada ajaran
Islam yg shahih & tidak
lalai thd syariat Islam.Menurut salah satu
riwayat, di Palestina
sana, terjadi peprangan
antara kaum muslimin
dan yahudi, dan kaum
muslimin akan menang
dan berhasil membunuh
banyak
orang-orang
Yahudi, sampai banyak
yang berlarian kabur….
Sampai-sampai tanaman
dan
bebatuan
akan
berbicara kepada kaum
muslimin
:
“Wahai
hamba Allah, wahai
muslim, ini ada Yahudi
di belakangku. Kemari
dan bunuhlah dia!!”
Hal. 10

✍ Kapan terjadinya Isro' ❓
Umumnya masyarakat muslim menisbatkan
tgl 27 Rojab sebagai waktu terjadinya
peristiwa Isro' dan Mi’roj Nabi ﷺ.
Benarkah itu ❓
Sebenarnya ulama berbeda pendapat tentang
hal ini. Imam Al-Qurtubi menjelaskan bahwa
Imam as Suyuthi menyebutkan ada sekitar
15 pendapat ulama tentang hal ini.
Syaikh Shafiyurrahman Al Mubarakfuri penulis buku ar-Rahiul Makhtûm, buku
Sejarah Nabi terbaik- menyebutkan ada 6
pendapat :
1. Menurut ath Thobari : Tahun 1 kenabian
bersamaan dengan diangkatnya beliau
sebagai Nabi.
2. Imam Nawawi : 5 tahun setelah bi’tsah
(diutus sebagai Nabi).
3. Al-Mansûrfûrî : 27 Rojab tahun ke-10
4. Bulan Ramadhan 16 bulan sebelum hijrah
5. Bulan Muharram tahun 13 kenabian
6. Robiul awwal 1 tahun setelah hijrah.
Jumhur ulama melemahkan 3 pendapat
pertama, dgn dasar bahwa Khadijah
Radhiyallâhu ‘anhâ wafat sebelum Isro'
Mi'roj, tepatnya pada bulan Ramadhan th 10
kenabian. Sedangkan di kala itu belum turun
syariat sholat 5 waktu menurut kesepakatan
ulama ahli sejarah. Menurut pendapat yang
lebih kuat bahwa Isro' Mi'roj terjadi 1 th
sebelum perjanjian Hudaibiyah.
Al-Hafizh Ibnu Rojab mengatakan:
Tidak disyariatkan merayakan Isro' Mi'roj
pada tgl 27 Rojab dengan ibadah sholat/puasa
khusus. Pengkhususan ini tidak ada
contohnya dari nabi ﷺ.
Al Hafidz Ibnu Rojab juga menyebutkan
sekurangnya ada 16 riwayat dari para
sahabat yg menerangkan tentang Isro' Mi'roj.
Salah satunya dari sahabat Anas bin Malik
Radhiyallahu ‘anhu yang akan kita bacakan
dalam kajian ini.
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✍ Apakah ruh Rosul ﷺ
saja yang mengalami isro'
mi'roj ❓
Jumhur ulama menjelaskan
bahwa jasad & ruh Rosul ﷺ
menjalani Isro' mi'roj bukan
hanya ruhnya saja. Dalilnya
QS
Al
Isro'
:1
yang
menyebutkan lafazh bi abdihi
Maknanya adalah hamba
yang seutusnya (fisik & ruh).
Perjalanan Rosul  ﷺini
dilakukan dengan menunggangi hewan yg dinamakan
Buroq. Jika hanya ruh saja,
maka tidak perlu harus
menunggangi Buraq segala.
Dalam riwayat Anas bin
Malik Radhiyallahu anhu,
disifatkan bahwa Buroq itu
hewan tunggangan yang
berwarna putih, lebih besar
dari keledai namun lebih
kecil dari baghal (persilangan
kuda & keledai). Satu
langkahnya
diriwayatkan
sejauh
mata
menadang
(ufuk), yang bisa mencapai
jarak yg sangat jauh.

MI'ROJ
Menurut Bahasa, mi’roj
adalah alat/tangga utk naik
ke atas.
Menurut istilah, perjalanan
Rosul  ﷺdari bumi ke langit
hingga bertemu Allah  ﷻdi
Sidratul Muntaha. Dalilnya
adalah QS An Najm :1-18
dan sejumlah hadits shahih
tentang peristiwa ini.
Hal-Hal Yang Terjadi
Selama Mi'roj &
Faidahnya.
Dari
Anas
bin
Malik
Radhiyallâhu ‘anhu bahwa
Rasulullah
shallallahu
‘alaihi wa sallam bersabda :
“Didatangkan
kepadaku
Buraaq – yaitu yaitu hewan
putih yang panjang, lebih
besar dari keledai dan lebih
kecil dari baghal, dia
meletakkan telapak kakinya
di ujung pandangannya
(maksudnya
langkahnya
sejauh
pandangannya).
Maka sayapun menungganginya sampai tiba di
Baitul Maqdis, lalu saya
11
mengikatnya di tempatHal.
yang
digunakan untuk mengikat

Baitul Maqdis, lalu saya mengikatnya di
tempat yang digunakan untuk mengikat
tunggangan para Nabi. Kemudian saya masuk
ke masjid dan shalat 2 rakaat kemudian
keluar . Kemudian datang kepadaku Jibril
‘alaihis salaam dengan membawa bejana
berisi khamar dan bejana berisi air susu. Aku
memilih bejana yang berisi air susu. Jibril
kemudian berkata : “ Engkau telah memilih
(yang sesuai) fitrah”.
➡Hikmah kejadian ini adalah bahwa nabi
selalu memilih hal-hal sesuai fitrah yang baik
dan susu adalah minuman yg baik serta
bermanfaat bagi manusia.
“Kemudian Jibril naik bersamaku ke langit
(pertama) dan Jibril meminta dibukakan
pintu, maka dikatakan (kepadanya): “Siapa
engkau?” Dia menjawab: “Jibril”. Dikatakan
lagi: “Siapa yang bersamamu?” Dia menjawab:
“Muhammad” Dikatakan:“Apakah dia telah
diutus?” Dia menjawab:“Dia telah diutus”.
Maka dibukakan bagi kami (pintu langit).”
➡ Hikmah disini diantaranya adalah : adab
ketika bertamu, hendaknya meminta izin, dan
memperkenalkan diri dengan menyebutkan
nama.
Rasul  ﷺdi langit 1 bertemu dgn Nabi Adam
alaihissalam. Beliau berkata : “saya bertemu
dengan Adam. Beliau menyambutku dan
mendoakan kebaikan untukku. Kemudian
kami naik ke langit kedua.”
➡ Hikmah bertemunya beliau dengan Nabi
Adam adalah :
Allah  ﷻingin memberi
penghiburan kepada Rosul  ﷺbahwa nabi yg
terusir dari kampung halamannya kelak akan
kembali ke kampungnya sebagaimana Adam
yg
terusir
dari
surga dgn
Allah2018
kembali ke
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surgaNYA ﷻ.

yg terusir dari surga dan
dengan izin Allah kembali
lagi ke surgaNYA ﷻ.
Di langit ke 2. Rosul ﷺ
bertemu Nabi Yahya & Isa
alaihimassalam.
➡ Faidahnya : Nabi Yahya
dan Isa adalah Nabi yang
mendapatkan
perlakukan
buruk,
disakiti
bahkan
dibuhuh oleh kaumnya kecuali
Isa
yang
diselamatkan Allah.
Nabi Yahya dan Isa adalah
saudara sepupuan. Mereka
anak keturunan keluarga
Imron, dimana Yahya putera
Nabi Zakaria dan Isa putera
Maryam. Yahudi berhasil
membantai
Zakaria
dan
Yahya,
namun
Allah
menyelamatkan Isa dengan
mengangkat beliau ke langit.
Demikian pula dengan diri
Rosul
ﷺ,
beliau
akan
mendapatkan permusuhan
dan
bahkan
upaya
pembunuhan, namun Allah
akan menyelamatkan beliau
dari
makar
kaumnya
sebagaimana kejadian hijrah
pertama beliau di Thoif, yang
dilempari dan dimaki-maki.
Di langit ke-3, bertemu
dengan Nabi Yusuf.
➡ Hikmahnya, Nabi Yusuf
adaah sorang Nabi yang
dikhianati oleh saudaranya
sendiri (yaitu keluarganya),
namun dgn pertolongan Allah
 ﷻYusuf pun selamat dan
bahkan memperoleh kedudukan yang tinggi.
Demikian
pula
keadaan
Rosul  ﷺyg terselamatkan
dari Abu Jahal & Abu Lahab.

Demikian
pula
keadaan
Rosul  ﷺyang akan dimusuhi
oleh keluarga beliau sendiri,
seperti Abu Lahab Abu
Sufyan dll. Namun dengan
kesabaran, beliau diselamatkan Allah dan kelak akan
mendapatkan kemenangan
bahkan penerimaan. Seperti
Abu Sufyan yang akhirnya
masuk ke dalam Islam.
Di langit ke 4 pertemuan
dengan
Nabi
Idris
alaihissalam.
➡
Hikmahnya
adalah
bahwasanya
Allah
akan
mengangkat derajat Rosul ﷺ
sebagaimana Idris yg selalu
membenarkan berita langit,
maka Rosul  ﷺkelak akan
mendapat sahabat yg shiddiq
yakni Abu Bakr رصـي هللا عنـه.
Allah berfirman yang artinya:
“Dan Kami telah mengangkatnya ke martabat yang
tinggi” (Maryam:57)
Dilangit ke-5 pertemuan
dengan Harun alaihissalam.
Nabi Harun adalah Nabi
yang awalnya dibenci dan
dimusuhi kaumnya, namun
pada
akhirnya
beliau
diterima
dan
disayangi
kaumnya.
➡ Hikmahnya, awalnya
Rosulullah  ﷺjuga awalnya
dibenci dan dimusuhi oleh
kaumnya, yaitu musyrikin
Quraisy Mekkah, namun
kelak
kaumnya
akan
mencintai dan menerima
beliau ﷺ, sebagaimana nabi
Harun.
Hal. 12

Di langit ke 6. Pertemuan Rosulullah ﷺ
dengan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa
adalah Nabi yang paling keras ujian dan
penderitaannya. Sampai-sampai Nabi ﷺ
bersabda : َ
ُ
َ

َ َ
َْ
َْ
َُْ َ ُ ه
َ ُ
وذ َي ِبأ ك َ َث ِم ْن هذا
ِ خ موَس؛ قد أ
َير َح َ َم اَّلل أ ِ ي
فص ث
“Semoga Allah merahmati saudaraku Musa,
karena beliau itu mendapatkan cobaan yang
paling banyak namun beliau bersabar.”
➡ Hikmahnya, hal ini akan lebih
menguatkan Nabi karena beliau juga akan
mendapatkan ujian dan penderitaan yang
juga tidak kalah dari Musa ‘alaihissalam.
Di langit ke 7. Pertemuan Nabi  ﷺdengan
bapaknya para nabi, yaitu Ibrohim
alaihissalam. Kala itu Nabi Ibrohim tengah
duduk bersandar di Baitul Ma'mur. Setiap
hari masuk ke Baitul Ma’mur tujuh puluh
ribu malaikat yang tidak kembali lagi.
Baitul Ma’mur ini berada di atas Baitullah
Ka’bah.
➡ Hikmahnya, Nabi  ﷺakan mengakhiri
usia beliau dengan berhaji di Baitullah
Haram, menegakkan syiar Nabi Ibarhim
alaihissalam.
Kemudian Nabi  ﷺdiangkat ke Sidratul
Muntaha. Di sana Nabi mendapati
keindahan yang tiada tara. Daun-daunnya
seperti telinga-telinga gajah dan buahnya
seperti tempayan besar. tidak ada
seorangpun dari makhluk Allah yang
sanggup mengambarkan keindahannya.
Nabi  ﷺjuga mendapati ada 4 sungai di
tempat tersebut : 2 sungai zhohir & 2 sungai
ghaib. Nabi  ﷺlalu bertanya kepada Jibril
tentang sungai tersebut, maka Jibril
menjawab : 2 sungai zhohir terdapat di
dunia yakni sungai Nil & Eufrat. Sedangkan
2 sungai ghaib berada di surga. Setelah itu
Nabi  ﷺbertemu dengan Allah dan bercakapcakap dengan-Nya, namun Nabi  ﷺtidak
mampu melihat-Nya karena terhalang
cahatya
Edisi 2 Tahun I Sya’ban 1439 H / April 2018

cahaya.
Hikmah peristiwa ini adalah
melihat wajah Allah di surga
adalah puncak kenikmatan
setelah seseorang berhasil
memasuki surga-Nya.
Di Sidratul Muntaha, Nabi ﷺ
menerima perintah sholat 50
waktu, Nabi  ﷺmengisahkan :
“Kemudian aku diwajibkan
dengan 50 rakaat sholat
setiap harinya. Setelah itu
aku balik lalu menjumpai
Musa.
Musa bertanya : “Kamu
diperintahkan apa?”
Nabi  ﷺmenjawab : “aku
diperintahkan
sholat
50
rakaat setiap hari”.
Musa
lalu
berkata
:
“Sesungguhnya
umatmu
tidak akan sanggup mengerjakan sholat 50 kali dalam
sehari. Sesungguhnya aku
demi Allah, sudah mencobanya di umat sebelummu dan
aku
sudah
berusaha
memperbaiki
Bani
Israil
dengan sebaik-nya. Karena
itu baliklah lagi ke Rabb-mu
dan mintalah keringanan
untuk umatmu.
Aku
pun
bolak-balik

dan mintalah keringanan
untuk umatmu.
Nabi  ﷺpun bolak-balik
menghadap Allah, sampai
Allah menentukan 5 rakaat.
Musa pun bertanya : “apa
yang diperintakan?” Lalu
Nabi menjawab :Saya sudah
meminta kepada Rabb ku
sampai saya malu. Saya
sudah ridha dan terima.”
Tiba-tiba muncul suara yang
mengatakan [Firman Allah] :
“Telah
Aku
tetapkan
kewajiban-Ku dan Kuringankan untuk hamba-hambaKu.” [HR Muslim].
➡ Hikmahnya :
1. Betapa belas kasihnya
Nabi kepada umatnya, kaum
muslimin. Dengan izin Allah
Yang Meringankan syariat
untuk umatNYA.
2.
Sholat adalah bentuk
ikatan terkuat antara Allah ﷻ
& hamba.
Karena sholat
perintah yang Allah turunkan langsung kepada Nabi
tanpa melalui perantaraan
Jibril alaihissalam.
3.
Keberadaan Hal.
Allah
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beristiwa' diatas Arasy.
Hadits
diatas
juga

3. Keberadaan Allah beristiwa'
diatas Arasy, di atas langit. Hal
ini membantah syubhat yang
menolak keberadaan Allah di
atas langit.
Diantara ibroh dari peristiwa
agung ini adalah, Kebesaran
dan Keagungan Allah yang
menghibur utusan-Nya di kala
beliay mengalami masa-masa
sulit,
tepatnya
di
tahun
kesedihan. Beliau saat itu
kehilangan istri tercinta, dan
paman beliau. Para pembela
dan pendukung utama dakwah
beliau.
Hal ini selaras dengan kaidah
yang
menyatakan
bahwa,
semakin
sempit
keadaan
seorang
hamba,
maka
pertolongan Allah  ﷻakan
semakin dekat.
Seorang muslim hendaknya
memahami 4 kunci agar
selamat di Dunia & Akherat
yakni :
1. Menuntut Ilmu.
2. Mengamalkan ilmu
3. Mendakwahkan ilmu
4. dan Sabar dalam menghadapi
segala ujian, baik di saat
menuntut ilmu, beramal &
berdakwah
Dalilnya adalah QS Al Ashr :1-3
Semoga Allah  ﷻsenantiasa
menolong
kita
dalam
menegakkan
kebenaran
&
kesabaran. Aamiin
Diringkas oleh Ika Ummu Royyân dari

TAUHID ULUHIYAH

Diringkas dan disusun oleh : Diyah Ummu Izzata
MENGENAL TAUHID ULUHIYAH
✿ Apa itu Tauhid Uluhiyah? Tauhid uluhiyah
adalah :
ِ إِ ْف َرا ُد
ق
ِ َ هللا تَعَالَى ف ِْي أ َ ْفع
ِ ال ْال َم ْخلُ ْو
Ifrōdullāhi ta'alā fī af'ālil makhlūq
Yaitu: Mengesakan Allah  ﷻdi dalam perbuatan
makhluq.
Maksudnya: mengahadkan (menunggalkan)
Allah dengan perbuatan para hamba dengan
niat taqarrub (mendekatkan diri kepada Allah ﷻ/
beribadah) yang disyari'atkan seperti: do'a,
nadzar, qurban, roja' (pengharapan), khouf
(takut), tawakkal, roghbah (harap), rohbah
(cemas), dan inabah (taubat).
Jadi Tauhid Uluhiyah adalah segala ibadah
yang dilakukan oleh makhluk dan hanya
ditujukan kepada Allah ﷻ.
✿Tauhid Rububiyah mengharuskan Tauhid
Uluhiyah
📖Sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala:

ا
َّاس ا ْعبُ ُد ْوا َربَّ ُك ُم الَّ ِذ ْي َخلَ َق ُك ْم َوالَّ ِذيْ َن ِم ْن قَ ْبلِ ُك ْم ل ََعلَّ ُك ْم
ُ ٰۤيَيُّ َها الن
ِ ] الَّ ِذي جعل لَ ُكم ْاْلَر٢١[ن
ِ السما
ۖ ٓء
َ تَ تَّ ُق ْو
َ ْ ُ َ ََ ْ
ً ٓء بنَا
َ َ َّ ض ف َرا ًشا َّو
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
ِ
َّم ۤرت ِرْزقًا ل ُك ْم ۚ فَ ََل
َّ َّواَنْ َز َل م َن
َ ٓء فَاَ ْخ َر
َ ج بهٖ م َن الث
ً الس َمآء َما
ِِٰۤ ََتْعلُوا
]٢٢[ادا َّواَنْ تُ ْم تَ ْعلَ ُم ْو َن
ً لِل اَنْ َد
َْ

"Wahai manusia! Sembahlah Tuhanmu yang
telah menciptakan kamu dan orang-orang yang
Asy-Syakirin, Bekasi Selatan pada
sebelum kamu, agar kamu bertakwa. (Dialah)
tanggal 14 April 2018 /27 Rajab 1439
yang menjadikan bumi sebagai hamparan
bagimu dan langit sebagai atap, dan Dialah
Edisi 2 Tahun I Sya’ban 1439 H / April 2018
yang menurunkan air (hujan) dari langit, lalu Dia
hasilkan dengan (hujan) itu buah-buahan
Kajian Umum Ust Abu Salma di Masjid
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Interaktif) via WA 2

bagimu dan langit sebagai
atap, dan Dialah yang
menurunkan air (hujan) dari
langit, lalu Dia hasilkan
dengan (hujan) itu buahbuahan sebagai rezeki
untukmu.
Karena
itu,
janganlah kamu mengadakan
tandingan-tandingan
bagi Allah, padahal kamu
mengetahui."
(QS.
AlBaqarah 2: Ayat 21-22).
Dari ayat di atas tampak
bahwa Allah  ﷻmenyatakan
kerububiyahan-Nya dengan
menjadikan bumi sebagai
hamparan, langit sebagai
atap dan menurunkan air
hujan yang dengan air itu
tumbuh bermacam-macam
tumbuhan sebagai rizki bagi
manusia, dimana setelah
manusia mengetahui bahwa
hal ini semua adalah dari
Allah ﷻ, maka merupakan
suatu
kewajiban
bagi
manusia untuk menyembah
Allah
ﷻ
semata
dan
meninggalkan kesyirikan,
yaitu
meninggalkan
sesembahan-sesembahan
Hal. 14
selain
Allah,
dan
ini

yaitu meninggalkan sesembahan-sesembahan
selain Allah, dan ini merupakan konsekwensi
Tauhid Rububiyah yang mengharuskan adanya
Tauhid Uluhiyah.
Allah  ﷺberfirman:

ا
ۚ ُالِلُ َربُّ ُك ْم ۚ َْل اِۤلهَ اَِّْل ُه َو ۚ َخالِ ُق ُك ِٰل َش ْي ٍء فَا ْعبُ ُد ْوه
ٰۤ ۤذ لِ ُك ُم
َو ُه َو َع ۤلى ُك ِٰل َش ْي ٍء َّوكِ ْيل

"Itulah Allah, Tuhan kamu; tidak ada tuhan selain
Dia; Pencipta segala sesuatu, maka sembahlah
Dia; Dialah pemelihara segala sesuatu." (QS. AlAn'am 6: Ayat 102)
Allah menyebutkan bahwa Dialah Allah yang tiada
Tuhan yang benar kecuali Dia semata, sang Robb
yang menciptakan segala seauatu, maka hanya
kepada Dia semata manusia harus beribadah dan
menyembah.
✿Tauhid Uluhiyah merupakan tujuan manusia
diciptakan
Sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala:

ِ ِ ُ وما َخلَ ْق
س اَِّْل لِيَ ْعبُ ُد ْو ِن
ََ
َ ْت ا ْْل َّن َو ْاْلن

"Aku tidak menciptakan jin dan manusia
melainkan agar mereka beribadah kepada-Ku."
(QS. Adz-Dzariyat 51: Ayat 56)
✿Tauhid Uluhiyah merupakan ajakan seluruh
Nabi dan Rasul
Tauhid Uluhiyah merupakan puncak tertinggi
dalam islam dimana para Nabi dan Rasul diutus
untuknya.
Allah Ta'ala berfirman:

ۚت
َ اجتَنِبُوا الطَّاغُ ْو
ٰۤ ِف ُك ِٰل اَُّم ٍة َّر ُس ْوًْل اَ ِن ا ْعبُ ُدوا
ْ الِلَ َو
ْ ِ َولَ َق ْد بَ َعثْ نَا
ِ
ۤ َّ ت َعلَْي ِه
ْيْوا ِ ِْف
ْ الِلُ َوِمنْ ُه ْم َّم ْن َح َّق
ٰۤ فَ ِمنْ ُه ْم َّم ْن َه َدى
ُ ْ الضللَةُ ۗ فَس
ِ
ِ
ِ ْاْلَ ْر
ي
َ ض فَانْظُُرْوا َك ْي
َْ ِف َكا َن َعاقبَةُ ال ُْم َك ٰذب

"Dan sungguh, Kami telah mengutus seorang
Rasul untuk setiap umat (untuk menyerukan),
Sembahlah Allah, dan jauhilah Tagut, kemudian di
antara mereka ada yang diberi petunjuk oleh Allah
dan ada pula yang tetap dalam kesesatan. Maka
berjalanlah kamu di Bumi dan perhatikanlah
bagaimana kesudahan orang yang mendustakan
(rasul-rasul)." (QS. An-Nahl 16: Ayat 36)
Allah Ta'ala juga berfirman:
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س ْلنَا مِ ْن قَ ْبلِكَ مِ ْن َّرس ُْو ٍل ا ََِّّل نُ ْوحِ ۤ ْي اِلَ ْي ِه اَنَّهٗ َ َّۤل ا ِٰلهَ ا َّ َِّۤل اَن َۡا فَا ْعبُد ُْو ِن
َ َو َم ۤا ا َ ْر

ا ا
ا
ا
ك ِم ْن َّر ُس ْوٍل اِ َّْل نُ ْو ِح اْي اِلَيْ ِه اَنَّه َْل اِ ۤل َه اِ َّْل اَ َن فَا ْعبُ ُد ْو ِن
َ َِوَما اَ ْر َسلْنَا ِم ْن قَ ْبل

"Dan Kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau
(Muhammad), melainkan Kami wahyukan kepadanya, bahwa
tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) selain Aku maka
sembahlah Aku." (QS. Al-Anbiya 21: Ayat 25)
Bahkan Nabi Nuh, Hud, Sholih, Syuaib, dan Nabi lainnya
mengajak ummatnya dengan berseru dengan firman Allah
Ta'ala:

ِ ا
ِ َ لَقد ارسلْنا ن وحا اِ ٰۤل قَوِمه فَ ق
ٍ ِۤ ِ
َ ْ
ٰۤ ال يۤ َق ْوم ا ْعبُ ُدوا
ً ُْ َ َ َْ ْ َ
ْْيه اِٰن
ُ ْ َالِلَ َما لَ ُك ْم ٰم ْن اله غ
ٍاب يَ ْوٍم َع ِظ ْيم
ُ اَ َخ
َ اف َعلَ ْي ُك ْم َع َذ
"Sungguh, Kami benar-benar telah mengutus Nuh kepada
kaumnya, lalu dia berkata, Wahai kaumku! Sembahlah Allah!
Tidak ada Tuhan (sembahan) bagimu selain Dia.
Sesungguhnya aku takut kamu akan ditimpa azab pada hari
yang dahsyat (kiamat)." (QS. Al-A'raf 7: Ayat 59)
Atau bisa kita temukan di surat yang sama pada ayat 65, 73,
dan 85.
Tauhid Uluhiyah juga didakwahkan oleh:
✦Nabi Yusuf, terdapat dalam QS Yusuf: 36-42
✦Nabi Musa, terdapat dalam QS Thaha: 4-15, dan An-Naaziat:
21-25
✦Kholillullah Ibrahim, terdapat dalam QS An-Nahl: 123, QS Al
An'am: 74-83, QS Maryam: 41-50, QS Al Baqoroh: 258, QS Al
Anbiya': 51-70
✦Nabi Muhammad ﷺ, terdapat dalam QS Shad: 5-6, QS AzZumar: 2-3, 11-14, QS Al An'am: 162-163, QS Al A'raf: 158
✿Urgensi dan Keutamaan Lain Tauhid Uluhiyah
⚊Tauhid Uluhiyah merupakan intisari dari kalimat At-Tauhid
laa ilaaha illallah yang merupakan gerbang masuk islam, jalan
keselamatan dan terpeliharanya harta, jiwa dan kehormatan.
⚊Tauhid Uluhiyah yang akan membedakan antara orang kafir
dan musyrikin dengan orang islam yang muwahidin
(mentauhidkan Allah).
⚊Tauhid Uluhiyah merupakan pondasi islam yang harus
ditegakkan pertama kali sebelum lainnya karena tauhid
uluhiyah merupakan hak Allah yang harus dipenuhi makhlukNya dan merupakan inti dakwah para Nabi dan Rasul.
⚊Tauhid
Uluhiyah
merupakan
dasar
dalam
tarbiyah(pendidikan) yang harus diprioritaskan sebelum
lainnya.
⚊Tauhid Uluhiyah merupakan asas dan pondasi dibangunnya
seluruh amal, karena tanpa realisasi tauhid uluhiyah semua
ibadah dan amal makhluk tidak akan diterima bahkan
dia
Hal. 15
menjadi orang kafir yang kekal di neraka. [Lihat QS An-Nisa':
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BAHASAN

ibadah dan amal makhluk tidak
akan diterima bahkan dia
menjadi orang kafir yang kekal di
neraka. [Lihat QS An-Nisa':
48,116, QS Al An'am: 85, QS AzZumar: 65]
✿Bantahan terhadap kaum
musyrikin yang menyimpang
dari Tauhid Uluhiyah
Allah  ﷻsendiri yang membatalkan klaim mereka yang
menyekutukan Allah  ﷻdengan 2
argumentasi:
Argumentasi 1:
Sesembahan-sesembahan
selain Allah itu sejatinya adalah
ciptaan (makhluk) yang tidak
memiliki keistimewaan uluhiyah
sedikitpun.
Karena
mereka
sendiri adalah sesuatu yang
diciptakan, tidak dapat menolak
madharat dan mendatangkan
manfaat, tidak dapat menghidupkan dan mematikan, dan
tidak memiliki sifat-sifat ketuhanan (Rububiyah), sehingga tidak
layak dan tidak benar untuk
disembah.
Allah Ta'ala berfirman:

"Namun mereka mengambil tuhantuhan selain Dia (untuk disembah),
padahal mereka (tuhan-tuhan itu)
tidak menciptakan apa pun, bahkan
mereka sendiri diciptakan dan tidak
kuasa untuk (menolak) bahaya
terhadap dirinya dan tidak dapat
(mendatangkan) manfaat serta tidak
kuasa mematikan, menghidupkan,
dan tidak (pula) membangkitkan."
(QS. Al-Furqan 25: Ayat 3)
Allah Ta'ala berfirman:

ِٰۤ قُ ِل ا ْدعوا الَّ ِذين َزعمتم ِمن دو ِن
الِل ۚ َْل َيَْلِ ُك ْو َن
ُ
ُْ ْ ٰ ْ ُْ َ َ ْ
ٍ
ِ الس ۤم ۤو
ِ
ِ ت َوَْل ِِف ْاْلَ ْر
ض َوَما َِلُ ْم فِ ْي ِه َما
ِف
ة
ر
ذ
َ ِمثْ َق
َّ َ ال
َّ
ِم ْن ِش ْر ٍك َّوَما لَه ِم ْن ُه ْم ِٰم ْن ظَ ِه ٍْْي

"Katakanlah (Muhammad), Serulah
mereka yang kamu anggap (sebagai
tuhan) selain Allah! Mereka tidak
memiliki (kekuasaan) seberat zarrah
pun di langit dan di bumi, dan mereka
sama sekali tidak mempunyai peran
serta dalam (penciptaan) langit dan
bumi dan tidak ada di antara mereka
yang menjadi pembantu bagi-Nya."
(QS. Saba' 34: Ayat 22)
Allah Ta'ala berfirman:

 َوَْل¤اَيُ ْش ِرُك ْو َن َما َْل ََيْلُ ُق َش ْي ئً ا َّو ُه ْم َُيْلَ ُق ْو َن
ا
ِ
ص ُرْو َن
ْ َيَ ْستَط ْي عُ ْو َن َِلُ ْم ن
ُ ص ًرا َّوَْل اَنْ ُف َس ُه ْم يَ ْن

"Mengapa mereka mempersekutukan
(Allah dengan) sesuatu (berhala)
yang tidak dapat menciptakan
sesuatu apapun? Padahal (berhala)
itu sendiri diciptakan. Dan (berhala)
itu
tidak
dapat
memberikan
pertolongan kepada penyembahnya,
dan kepada dirinya sendiri pun
mereka
tidak
dapat
memberi
pertolongan." (QS. Al-A'raf 7: Ayat
191-192).
ا
Apabila keadaan berhala-berhala ini
َو َّاَّتَ ُذ ْوا ِم ْن ُد ْونِه ۤاِِلَةً َّْل ََيْلُ ُق ْو َن َش ْي ًئ ا َّو ُه ْم
demikian maka sungguh bodoh, bathil
ض ًّرا َّوَْل نَ ْف ًعا
َ  َُيْلَ ُق ْو َن َوَْل َيَْلِ ُك ْو َن ِْلَنْ ُف ِس ِه ْمdan zhalim apabila mereka masih
ش ْوًرا
ُ ُ َّوَْل َيَْلِ ُك ْو َن َم ْوًًت َّوَْل َح ۤيوًة َّوَْل نmau menjadikan berhala-berhala
tersebut sebagai ilah (sesembahan)
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"Namun
mengambil
dan tempat meminta pertolongan.
tuhan-tuhan selain Dia (untuk

tersebut sebagai ilah (sesembahan)
dan tempat meminta pertolongan.
Argumentasi 2:
Sebenarnya orang-orang musyrik
mengakui bahwa Allah  ﷻadalah satusatunya Robb, pencipta, yang di
tangan-Nya
kekuasaan
segala
sesuatu. Mereka juga mengakui
bahwa hanya Dialah yang dapat
melindungi dan tidak ada yang dapat
melindungi dari adzabNya. Ini
mengharuskan pengesaan Uluhiyah
sebagaimana mereka mengesakan
Rububiyah Allah.
Inilah yang menjadikan seseorang itu
sebagai muslim. Karena kaum
musyrikin Arab dan Ahli Kitab, mereka
mengingkari
tauhid
ini.
Inilah
konsekwensi dari kalimat syahadat
laa ilaaha illallah, yaitu tidak ada
sesembahan yang berhak untuk
disembah kecuali hanya Allah
semata. Maka barangsiapa yang
memalingkan ibadahnya kepada
selain Allah, maka ia telah musyrik
kafir, tidak berguna seluruh amal
baiknya, tidak akan diampuni segala
dosanya, dan dia berada di dalam
neraka, kekal untuk selama-lamanya.
Allah Ta'ala berfirman:

ِ
ِ اِ َّن الَّ ِذيْ َن َك َف ُرْوا ِم ْن اَ ْه ِل الْكِت
ِف َن ِر
َْ ۤب َو ال ُْم ْش ِرك
ِْي
َِ ك ُه ْم َش ُّر ال
َْبيَِّة
َ َِّم ۤخلِ ِديْ َن فِ ْي َها ۗ اُوۤلٓئ
َ َج َهن

"Sungguh, orang-orang yang kafir
dari golongan Ahli Kitab dan orangorang musyrik (akan masuk) ke
Neraka Jahanam; mereka kekal di
dalamnya selama-lamanya. Mereka
itu adalah sejahat-jahat makhluk."
(QS. Al-Bayyinah 98: Ayat 6)
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Tauhid Uluhiyah

Sesi
Ditranskrip oleh Dyah Ummu Izzata

PERTANYAAN 1 :
tauhid Rububiyah belum cukup
menjadikan seorang menjadi seorang muslim. Lalu bagaimana
status sembelihannya?
Bagaimana cara mendakwahkannya? terutama pada keluarga
terdekat, misal orang tua, karena
biasanya sangat keras kepala.
[Novi, AWWI 4]

diperbolehkan, halal hukumnya.
Hal ini sebagaimana dalam surat Al
Maidah, insyaAllah di ayat awal,
yaitu ketika Allah Ta'ala berfirman:

ِ َّ
ِ
ِ
ٰب
ُ اَلْيَـ ْوَم اُح َّل لَـ ُك ُم الطَّيِٰب
َ ت ۗ َوطَ َع ُام الذيْ َن اُْوتُـ ْوا الْكت
ۖ ِح ٌّل لَّـ ُک ْم ۖ َوطَ َع ُام ُك ْم ِح ٌّل ََّّلُْم

"Pada hari ini, dihalalkan bagimu
segala yang baik-baik. Makanan
(sembelihan) Ahli Kitab itu halal
bagimu, dan makananmu halal
bagi mereka." (QS. Al-Ma'idah 5:
Ayat 5)

🎙JAWAB:
Iya benar, Tauhid Rububiyah saja PERTANYAAN 2 :
berhubungan
dengan
tidak otomatis menjadikan sese- Ustadz,
orang itu sebagai muslim, ini tauhid uluhiyah, jika seorang anak
sudah
dibahas
di
KATIF menasehati orang tuanya untuk
sebelumnya [KATIF 1].
menjauhi perbuatan syirik seperti
Adapun status sembelihan orang meminta perlindungan dengan air
yang hanya bertauhid Rububiyah yang sudah dibacakan sesuatu oleh
saja, tidak menegakkan Tauhid seorang kiyai atau berkeyakinan
air
tersebut
dapat
Uluhiyah, maka dia bukan seorang bahwa
muslim. Artinya dia adalah menyembuhkan suatu penyakit
apakah boleh ustadz? Dan apakah
seorang musyrik.
bisa
menyebabkan
Seseorang yang tidak menegakkan pelakunya
konsekwensi Tauhid Rububiyah keluar dari islam karena selalu
yaitu Tauhid Uluhiyah/Tauhidul terus menerus melakukan hal
Ibadah, maka artinya dia itu dia seperti
itu
meskipun
sudah
menyekutukan Allah Ta'ala, dia diingatkan? Dan bagaimana cara
jatuh
kepada
kemusyrikan. mengingatkannya dengan kata2
Orang-orang yang mentauhidkan yang santun ustad agar tidak
Allah di dalam Rububiyah-Nya menyinggung? Afwan semoga ini
namun belum menegakkan Tauhid ndak kepanjangan.
[Laraawsan, AWWI 4]
Uluhiyah, diantara mereka ada
orang-orang
musyrikin,
dan
diantara mereka ada orang-orang 🎙JAWAB:
ahlul kitab.
Seseorang yang berobat atau
Di sini ada perinciannya, apabila menggunakan sesuatu semisal
sembelihannya musyrikin, maka jimat, air-air atau rajah yang sudah
haram hukumnya. Adapun sem- dibacakan ayat-ayat dalam rangka
belihannya ahlul kitab, yaitu untuk berobat, atau dalam rangka
yahudi
dan
nasrani,
maka untuk melindungi dirinya dari
menurut sejumlah besar ulama sesuatu penyakit, maka ini ada
sembelihan
ahlul 1439
kitab
itu2018
perinciannya:
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sesuatu penyakit, maka ini ada
perinciannya:
ⓐ. Apabila orang itu meyakini
bahwa yang menyembuhkan adalah
Allah, dan jimat ataupun rajah yang
dibacakan ayat-ayat itu hanya
sebagai sebab saja, maka ini
termasuk syirik kecil (syirik yang
tidak mengeluarkan pelakunya dari
islam).
Jadi dia meyakini bahwa yang
menyembuhkan dirinya adalah
Allah, namun dia melakukan
dengan cara yang salah atau bid'ah
(menyandarkan diri kepada sebab
yang yang tidak benar).
Orang yang sakit hendaknya dia
berobat, dan hukum asalnya
berobat adalah mubah. Apabila dia
berobat ke dokter atau herbalis,
maka ini termasuk mencari sebabsebab yang diperbolehkan oleh
agama.
Jadi, apabila dia diharuskan untuk
berobat lantaran memang bermanfaat untuk dia, maka itu adalah
suatu hal yang wajib untuk dirinya.
Berobat ini termasuk bentuk
ikhtiar, sedangkan ikhtiar itu
sendiri ada yang baik dan ada yang
buruk.
Diantara ikhtiar yang tidak benar
(buruk) adalah ketika melakukan
pengobatan dengan cara-cara yang
menyelihis Islam atau tidak syar'i.
Misal
berobat
dengan
cara
menggunakan hal-hal yang tidak
masuk akal. Misal minum air yang
sudah dirajah, atau minta semacam
kain yang telah dibacakan sesuatu
untuk digosok-gosokkan ke badannya. Atau melakukan ritual-ritual
Hal. 17
bid'ah. Apabila dia masih meyakini
hal-hal tersebut hanya sebagai

nya. Atau melakukan ritual-ritual bid'ah.
Apabila dia masih meyakini hal-hal tersebut
hanya sebagai sebab, maka dia telah
melakukan syirik kecil atau syirik yang tidak
menyebabkan pelakunya keluar dari islam.
ⓑ. Apabila dia meyakini bahwa yang
menyembuhkan adalah air, jimat, atau
benda-benda tersebut, maka dia telah kafir
atau musyrik dan keluar dari islam(murtad).
Apabila kita sudah menasehati dengan
selembut-lembutnya, dan sudah berusaha
menyampaikan dengan cara yang baik, maka
itu bukan wewenang atau tanggung jawab
kita lagi apakah dia mau menerima atau
tidak mau menerima, tersinggung atau tidak
tersinggung. Karena kewajiban kita hanya
menyampaikan, dan kita tidak dibebani
dengan apa yang kita sampaikan itu akan
menyebabkan orang itu menjadi tersinggung
ataupun tidak.
Jadi, sebagai kewajiban kita atas saudara
kita yang lainnya kita wajib mengingatkan
saudara-saudara kita yang terjatuh kepada
kesalahan. Dan ini adalah bentuk dari
kecintaan (manivestasi keimanan) kita yaitu
dengan cara mengingatkan saudara-saudara
kita yang jatuh kepada kesalahan atau
kekeliruan.
Karena itu, sulit rasanya kita bisa berdakwah
jika kita bisa lepas dari menyinggung orangg
lain, dan ini adalah suatu yang tidak
mungkin. Karena, meskipun kita sudah
berbicara dengan cara sebaik-baiknya,
namun jika itu menyelisihi dari apa yang
dikerjakan oleh kebanyakan orang maka
kemungkinan orang itu tersinggung sangat
besar.
Oleh karena itu, apabila dengan cara yang
lemah lembut saja tetap bisa berpotensi
menyebabkan
ketersinggungan,
apalagi
dengan cara kasar dan keras. Oleh karena itu
hukum asal dalam berdakwah adalah dengan
cara yang lemah lembut/santun.
PERTANYAAN 3 :
Orang kafir meyakini kerububiyahan Allah
namun tidak keuluhiyahan Allah. Yang
menjadi pertanyaan saya, apa orang kafir itu
sudah takdirnya menjadi kafir atau
dikarenakan pilihannya berdasarkan hawa
nafsu? Karena mengingat tak ada satu pun
yang terluput dari pengetahuan Allah.
Bahkan Allah mengetahui akhir dari
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yang terluput dari ILMU
(pengetahuan) Allah. Bahkan
Allah mengetahui akhir dari
“kehidupan abadi makhlukNya” yang berujung surga
atau neraka.
🎙 JAWAB:
Bahwasannya
tidak
ada
“kehidupan abadi makhluk”,
karena makhluk hidup itu
tidak ada yang abadi, semua
yang selain Allah Ta'ala
adalah fana. Ini hanya
sebagai koreksi atas kalimat
yang ada di pertanyaan.
Pertanyaan ini termasuk
pembahasan takdir Allah
Ta'ala. Pembahasan al imânu
bil qodar, dan mengimani
takdir Allah Ta'ala ini adalah
salah satu bagian keimanan
yang wajib untuk diimani dan
difahami oleh setiap muslim.
Secara ringkasnya: Allah
telah menentukan takdirNya yang baik dan buruk.
Dan ini telah disebutkan di
dalam hadits yaitu "Al imânu
bil qodari khoirihi wal
syarrihi", yaitu mengimani
takdir Allah yang baik dan
takdir yang buruk.
Lalu,
kita
juga
harus
memahami bahwa dalam
permasalahan takdir ini ada
kelompok-kelompok
dari
kaum
muslimin
yang
menyimpang yang berkaitan
dengan masalah takdir Allah.
Oleh Karena itu Ahlus
sunnah wal jamaah(sunni)
mereka memiliki konsep yang
berbeda dengan konsepnya
sekte-sekte
yang

sunnah wal jamaah (sunni)
memiliki
konsep
yang
berbeda dengan konsepnya
sekte-sekte atau kelompok
yang menyimpang tadi.
Ringkasnya, Ahlus sunnah
wal jamaah menyatakan
bahwa al imânu bil qadar,
yaitu mengimani takdir
Allah Ta'ala itu tidak akan
bisa sempurna keimanan ini
kecuali dengan 4 hal.
Jadi, dalam mengimani
takdir Allah ini ada 4
tingkatan, yaitu:
⑴ Al-'Ilmu, yaitu kita wajib
mengimani bahwa Allah
Ta'ala itu Maha mengetahui
segala sesuatu secara global
dan terperinci, dan ilmu
Allah itu bersifat azali, yaitu
tidak
didahului
dengan
kebodohan. Berbeda dengan
manusia, yang diawali dari
tidak tahu menjadi tahu.
Ilmu Allah juga sempurna,
yaitu Allah itu Maha tahu
dari awal sampai akhir.
Pengetahuan Allah meliputi
dari segala hal yaitu yang
sedang terjadi, yang telah
terjadi, yang belum terjadi,
dan yang akan terjadi,
bahkan yang tidak terjadi
kalau seandainya hal itu
terjadi maka Allah juga
telah mengetahuinya.
⑵ Al-Kitabah, yaitu kita
wajib mengimani bahwa
Allah telah menulis semua
ketentuan-ketentuan yang
Dia telah tentukan, Allah
Hal. 18
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takdir dalam lauh mahfuz

semua ketentuan-ketentuan yang Dia telah
tentukan. Allah menulis semua ketetapan
takdir dalam lauh mahfuz dari awal sampai
akhir tidak ada yang terlewat dari apa yang
Allah tuliskan.
⑶ Al Masyiah, yaitu : Kita wajib mengimani
bahwa semua yang terjadi di langit dan di
bumi itu atas kehendak Allah Ta'ala. Dan
Masyiah Allah itu bersifat sempurna dan
pasti bersumber dari sifat Rahmah (sifat
kasih sayang Allah) dan Hikmah-Nya Allah
Ta'ala. Allah Ta'ala dengan Hikmah-Nya
memberi-kan petunjuk kepada siapa saja
yang Allah kehendaki dengan Rahmat-Nya
Allah, dan Allah meleluasakan siapa saja
yang Dia kehendaki dalam kesesatan
menurut kehendak-Nya dengan HikmahNya.
⑷ Al-Khalqu, yaitu kita wajib mengimani
bahwa Allah menciptakan segala sesuatu
sesuai dengan kehendak Allah. Allah adalah
sang Khaliq, maka Allah yang berhak
bertanya dan Dia tidak layak untuk ditanya,
jadi manusialah yang harus siap untuk
dimintai pertanggung jawaban atas segala
amal dan perbuatan mereka
Takdir ada 3 macam, yaitu:
⑴ Takdir yang Allah sudah menentukan
makhluk-Nya
dalam
seumur
hidup,
semenjak masih di dalam janin ibunya, yaitu
pada hari ke-120 Allah mengutus malaikat
untuk menetapkan baginya ajalnya, rizkinya
amal perbuatannya, celaka dan bahagianya.
⑵ Takdir sanawi/tahunan, yaitu takdir yang
Allah Ta'ala tetapkan pada saat tiap malam
lailatul qodar. Tentang kejadian-kejadian
sepanjang tahun itu. Sebagaimana dalam
surat
Ad-Dukhan
yang
artinya:
"Sesungguhnya Kami telah menurunkan
malam yang penuh berkah. Dan Kamilah
yang memberi peringatan. Di malam itu
ditetapkan segala hal secara terperinci sesuai
dengan ketetapan Allah Subhanahu wa
Ta'ala"
(3) Takdir yaumi/harian, yaitu takdir yang
telah Allah Ta'ala tetapkan dalam sehari,
seperti kematian, kelahiran, ada yang
dimuliakan dan ada yang dihinakan, dan
seterusnya.
Sebagaimana dalam surat Ar-Rahman, yang
artinya: "Allah mengatur semua urusan
makhluk-Nya".
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Kesimpulan:
Allah
telah
menentukan
semua takdir yang baik dan
buruk, semuanya dengan
pengetahuan
Allah,
berdasarkan
Hikmah-Nya
yang
sempurna,
dengan
Rahmat-Nya yang mulia,
semua Allah sudah tentukan.
Namun yang harus dipahami
bahwa
Ahlus
sunnah
menetapkan manusia itu
punya irodah (kehendak), dan
Allah juga punya kehendak.
Hanya saja Irodahnya Allah
itu ada 2 macam:
a. Irodah Kauniah: kehendak
Allah
yang
bersifat
sunnatullah.
b. Irodah syar'iah: kehendak
Allah yang bersifat syar'i.
Misal: Allah menciptakan ada
muslim ada kafir, Allah tidak
menciptakan
semuanya
menjadi muslim dan semuanya kafir.
Adanya muslim dan kafir ini
adalah Irodah KauniahNya
Allah. Tapi disitu ada Irodah
Allah yang syar'i, yaitu Allah
menghendaki
semuanya
menjadi muslim dan mukmin.
Di sini ada suatu hikmah,
bahwa di dalam semua
manusia, Allah meletakkan
instrumen, seperti akal, hawa
nafsu/syahwat, sehingga ada
jiwa yang cenderung kepada
keburukan dan ada yang
cenderung kepada kebaikan.
Jadi, Allah sudah instal
semua ke dalam diri manusia.
Sehingga dengan akal ini,
manusia bisa memilih mana
yang baik dan mana yang
buruk.
Ketika
manusia
disodori
mana yang baik dan mana
yang buruk,
manusia itu
memiliki kehendak. Tapi
kehendaknya manusia ini
bersifat terbatas. Sedangkan
kehendaknya Allah bersifat
mutlak.
Artinya
ketika
manusia berkehendak untuk
melakukan sesuatu maka

kehendaknya Allah bersifat
mutlak.
Artinya,
ketika
manusia berkehendak untuk
melakukan sesuatu, maka
kehendaknya manusia ini
terbatas,
apabila
Allah
izinkan terjadi maka terjadi.
Tapi
jika
Allah
tidak
menghendaki, sekuat apapun
manusia itu berusaha untuk
mendapatkan sesuatu itu
maka dia tidak akan bisa
meraihnya. Oleh karena itu,
keyakinan kita bahwasannya
orang-orang
kafir
itu
sebenarnya mereka sudah
ditentukan kekafiran mereka
oleh Allah Ta'ala, tapi bukan
berarti kekafiran mereka
dibenarkan.
Disinilah hikmahnya, bahwa
manusia itu diuji siapa yang
paling baik amalannya. Siapa
yang paling benar keimanannya.
Wallahu Ta'ala bis shawab.

NASEHAT
WASPADAI NIAT BERBUAT
MAKSIAT SETELAH
RAMADHAN
Ka'ab bin Mâlik Radhiyallâhu
anhu berkata :

من صام رمضان وهو يحدث نفسه أنه
 فصيامه،إذا خرج رمضان عصى ربه
.عليه مردود

“Barangsiapa yang berpuasa
Ramadhan, lalu terbetik di
dalam hatinya (berniat) untuk
berbuat
maksiat
setelah
Ramadhan
berlalu,
maka
sejatinya puasanya tertolak.”
Lathâ'iful Ma'ârif vol. 1 hal 215.
Hal. 19

Ketika diajak mengikuti
organisasi di kampus
Tanya Jawab Grup AWWI AKHOWAT 4
Ditranskrip dan diringkas oleh

Uray Sriwahyuni
PERTANYAAN 1
Bismillah.. afwan ustadz ana mau minta
nasihat dan sarannya, ana sedang kuliah
kemudian ada temen yang mengajak masuk
organisasi mahasiswa (organisasi ini salah
satu otonom dari satu jum'iyyah / ormas
yang ada di indonesia), katanya ini adalah
wadah pengkaderan, dalam artian orangorang yang masuk organisasi mahasiswa ini
disiapkan untuk menjadi penerus para
pimpinan yang ada di pusat jum'iyyah nya.
Keorganisasian nya juga dipisah antara
mahasiswa sama mahasiswi, tapi kalau ada
acara kadang disatukan.
Bagaimana pandangan ustadz mengenai hal
ini..?
(Khalida)
JAWABAN
Kalau nasehat saya adalah anti sibukkan
dengan
menyelesaikan
kuliah
anti
secepatnya. Karena tempat kuliah itu
adalah tempat yang didalamnya banyak
sekali kemaksiatannya. Ada ikhtilat
didalamnya, fitnahnya besar mulai dari
fitnah syubuhat maupun fitnah syahwat.
Segeralah anti menyelesaikan kuliah dari
tempat kuliah tersebut agar lepas dari
fitnah-fitnah yang ada disana.
Lalu yang kedua, Jangan sekali-kali
meninggalkan majelis-majelis ilmu. Majelismajelis yang mengajarkan ilmu yang
shahih(yang benar), yang mengajarkan
aqidah shahihah, yang mengajarkan
manhaj yang shahih.
Jadi ketika kuliah coba cari tempat
pengajian. Kalau bisa kajian yang rutin
Edisi 2kajian
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atau
misalnya
yang membahas suatu permasalahan secara

pengajian. Kalau bisa kajian
yang rutin atau kajian ilmiah.
Kajian kitab, misalnya yang
membahas suatu permasalahan secara tafshil, secara
detail, yang mengajarkan
tentang aqidah dan manhaj
ataupun yang membahas
masalah fiqih yang wajib
diketahui setiap muslim, atau
hadits-hadits nabi yang mulia
ﷺ. Ketahuilah, menyibukkan
diri dengan hal-hal yang
seperti ini insya Allah akan
membawa banyak manfaat.
Yang ketiga, apabila kita
diajak untuk ikut organisasiorganisasi yang notabene
organisasi tersebut seringkali
mengajak kepada ormasormas atau jum'iyyah semata,
maka nasehat saya adalah
lebih baik tinggalkan! Karena
sejatinya dengan adanya
jum'iyyah-jum'iyyah ataupun
ormas- ormas itu, maka kita
khawatir akan diajak kepada
ta'ashshubhat, yaitu bersektesekte,
bergolong-golongan,
atau berkelompok-kelompok,
karena biasanya di dalam
suatu Jum'iyyah itu terdapat:
-- Anggaran dasar sendiri.
-- Aturan-aturan sendiri
-Dikhawatirkan
juga

•
•
•
•

Anggaran dasar sendiri.
Aturan-aturan sendiri.
Atribut-atribut sendiri.
Memiliki metode atau
manhaj-manhaj
yang
saling
berbeda,
dan
dikhawatirkan di dalam
manhaj
atau
aqidah
jum'iyyah itu terdapat
penyelewengan ataupun
penyimpangan yang tidak
kita ketahui.
Maka, apabila ada yang
mengajak
kita
untuk
mengikuti suatu organisasi,
dimana organisasi ini adalah
salah satu organisasi yang
sudah menginduk kepada
salah satu partai misalnya
atau ormas di dalam islam,
maka lebih baik tinggalkan.
Kita lebih baik menjadi orang
yang merdeka, orang yang
otonom, yang kita bebas,
tidak diikat dengan ikatan
kelompok-kelompok ataupun
jum'iyyah-jum'iyyah.
Ini
yang
bisa
saya
sampaikan.
Allahu ta'ala a'lam bish
shawab

Hal. 20

PERTANYAAN 2
Assalamu'alaykum ustadz.
Bagaimana hukumnya menggambar makhluk bernyawa
untuk buku anak-anak ?
Misalnya,
untuk
gambar
binatang dan manusia, apakah
dengan menghilangkan mata
sudah termasuk gambar kartun
yang sesuai syariat? Atau harus
menghilangkan seluruh bagian
kepala?
Bagaimana pula bila menggunakan foto asli? Untuk buku
anak-anak, apakah lebih baik
menggunakan foto asli atau
gambar kartun? Jazakallahu
khoiron.
(Nuria Bonita Ummu Siroja)

Hukum Menggambar Makhluk Bernyawa Untuk Buku Anak
wajahnya, karena makhluk bernyawa itu
pusat (center)nya adalah di kepalanya.
Apabila kepalanya dihilangkan maka sudah
tidak dianggap lagi gambar makhluk
bernyawa.
Tapi jika kita tidak menggambar sendiri,
namun hanya mengambil yang sudah ada,
maka
hukumnya
berbeda.
Hukum
menggambar dengan hanya memindahkan
gambar itu berbeda. Kalau menggambar
haram dan kita terkena ancaman. Tapi kalau
kita memindahkan gambar yang sudah ada
gambarnya, maka hukumnya berbeda.
Dan juga ada rukhshoh (keringanan) bagi
anak-anak kecil, karena mereka ini senang
dengan sesuatu yang bewarna-warni,
sesuatu yang bergambar-gambar. Karena
anak seperti ini masih dalam fase lebih
senang dengan rangsangan-rangsangan
berupa visual/gambar-gambar.
Nabi  ﷺsendiri juga memberikan rukhsoh
untuk anak-anak. Jadi meskipun boneka
yang berwujud utuh seperti makhluk hidup,
diberikan rukhsoh oleh nabi dan menurut
sejumlah ulama adalah diperbolehkan.
Boneka-boneka tersebut walaupun utuh ada
wajahnya, hukumnya boleh dan mubah,
asalkan mainan (boneka) tersebut adalah
untuk mainan anak-anak, dan bukan sebagai
pajangan belaka.

JAWABAN
Wa'alaikumussalam
warohmatullahi wabarokatuh
Menggambar makhluk bernyawa hukumnya haram baik
ditujukan untuk orang dewasa
ataupun untuk anak-anak,
asalkan
gambarnya
utuh,
terutama bagian wajahnya.
Kalo tidak ada wajah, maka
boleh.
Kata Nabi : “gambar itu kepala,
jika kepalanya dihilangkan,
maka
bukanlah
gambar.”
[dishahihkan al-Albani dalam
ash-Shahihah).
Lalu apakah jika menghilangkan mata sudah termasuk
gambar yang sesuai syariat ?
Memang lebih aman kita
menghilangkan wajahnya. Kita
menghilangkan kepalanya atau
menghilangkan bagian dari
wajahnya, karena makhluk
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bernaywa itu pusat(centre)nya
adalah dikepalanya. Apabila

Saya beberapa waktu yang
lalu sempat ikut dauroh
ensiklopedi
islam
di
Magelang yang menghadirkan
salah
satu
praktisi pendidikan asal
mesir yaitu Syaikh Amin
al-Anshori.
Beliau ini
menulis buku Mausu’ah
ath-Thiflil
Muslim,
ENSIKLOPEDI
ANAK
ISLAM.
Di dalam buku ini banyak
gambar-gambar
kartun
yang lengkap. Ada matanya.
Ada
mukanya,
lengkap.
Kita pun menanyakan hal
ini kepada beliau dan
beliau
ketika
itu
membawakan 2 fatwa dari
Syaikh Albani dan Syaikh
Utsaimin, yang intinya
menyatakan jika memang
hukum asalnya adalah
haram, tapi ada rukshoh
apabila memang gambar
tersebut ditujukan untuk
anak-anak dan ada sisi
pendidikannya di situ.
Maka yang demikian itu
Hal. 21
diperbolehkan. Dan ini
yang beliau sampaikan

Beliau lalu menyebutkan juga hukum
tashwir (menggambar) dengan hukum
memindahkan gambar adalah suatu hal
yang berbeda sebagaimana yang sudah
saya jelaskan diawal. Bahwasanya
hukum kita menggambar sendiri,
dengan kita hanya menggunakan
gambar yang sudah ada
atau
memindahkan gambar adalah suatu hal
yang berbeda.
Sama seperti halnya misalnya orang
membuat patung tentunya berbeda
dengan orang yang memindahkan
patung atau orang yang melihat
patung.
Misal lagi gambar kartun atau film
kartun, yang ada gambar-gambar
makhluk bernyawa di dalamnya, maka
hukumnya tentunya berbeda antara
orang yang membuat (kartun tersebut)
dengan
orang
yang
sekedar
menontonnya saja.
Lebih baik menggunakan foto asli
untuk buku anak-anak ataukah
gambar kartun?
Sebenarnya sama saja. Fotografi
sendiri
memang
ulama
berbeda
ْ
pendapat tapi pendapat yang rajih إن شَا َء
َ pendapat yang membolehkan.
ّللاه
Karena tidak ada unsur penciptaan
makhluk bernyawa di situ. Jadi disini
tidak ada unsur penciptaan.
Sebenarnya, jika itu gambar kartun
yang sudah ada dan kita hanya
mempergunakannya saja, yaitu kita
memindahkannya dan kita tidak buat
sendiri, sementara gambar kartun ini
lebih menarik perhatian anak-anak
daripada foto asli, maka menurut saya
untuk buku anak-anak adalah lebih
baik daripada foto.
Namun, jika kita menggambar sendiri,
maka tentunya kita
tidak boleh
memberikan wajah pada gambar
tersebut agar tidak termasuk kedalam
ancaman
menggambar
makhluk
bernyawa.
Wallahu ta'ala a'lam bish shawab
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Suami Isteri Tidak Seranjang Selama 10 Tahun

PERTANYAAN 3
Assalamualaikum.. Apakah hukumnya suami istri selama berumah
tangga tidur terpisah/tidak seranjang dalam kamar selama
10thn.apakah berdosa mnjalani rumah tangga yang seperti itu.
trimkasih atas jawabannya. (Inthania Aisyah)
JAWABAN
Wa'alaikumussalam warohmatullahi wabarokatuh.
Sesungguhnya, di dalam pernikahan itu seharusnya ada SAKINAH
(ketentraman), MAWADDAH (cinta), WAR-RAHMAH (kasih sayang).
Yang namanya pernikahan, tadinya di dalamnya ada sesuatu yang
haram menjadi halal. Yang tadinya kita tidak boleh bersentuhan dengan
lawan jenis kita (dengan wanita yang belum jadi istri kita), namun
setelah menikah, hukumnya bukan saja menjadi mubah, tapi bisa
membuahkan pahala.
Kemudian, diantara hikmahnya pernikahan itu adalah menundukkan
pandangan, baik menundukkan pandangan syahwat dan menundukkan
kemaluan. Manusia, dia hidup di dunia ini takkan bisa lepas dari yang
namanya fitnah, syubhat, termasuk syahwat. Apalagi di zaman kita
seperti saat ini .
Oleh karena itu, rumah tangga yang dibangun sedangkan tidak pernah
di dalam rumah tangga itu ada kebersamaan dengan suami ataupun
tidak seranjang apalagi sampai 10 tahun, berarti ini ada sesuatu
didalam rumah tangga tersebut yang harus segera dicari solusinya atau
penyelesaiannya.
Seorang wanita yang telah menjadi seorang istri, dimana suaminya
tidak pernah tidur seranjang dalam jangka waktu beberapa bulan saja
ini sudah menimbulkan fitnah yang besar, apalagi sampai bertahuntahun -bahkan sampai 10 tahun- maka ini tentunya menghilangkan
hikmah dari maksud pernikahan itu sendiri. Artinya, di dalam pernikahan
sudah tidak ada lagi Mawaddah (tidak ada kasih sayang di situ), tidak
ada lagi Rahmah (tidak ada lagi rasa cinta disitu), dan tidak ada lagi
sakinah disitu (ketentraman /kedamaian).
Jadi, ini harus dicari tahu alasannya, kenapa bisa sampai seperti ini,
Kenapa hal ini terjadi. Harus ada komunikas yang baik!!!
Seringkali permasalahan apapun, apalagi permasalahan didalam
Hal. 22
rumah tangga biasanya permasalahan komunikasi.
Jadi mungkin untuk menyelesaikan masalah ini bisa meminta bantuan

Mungkin untuk menyelesaikan
masalah ini, bisa meminta
bantuan dari orang-orang yang
sama-sama dipercaya oleh istri
ataupun suami. Atau bisa juga
dikonsultasikan masalah rumah
tangga ini kepada psikolog
pernikahan
muslim
yang
terpercaya, atau juga kepada
asatidzah/ustadz yang mereka
memang memiliki spesialisasi
dalam masalah rumah tangga.
Karena, pernikahan seperti ini
adalah pernikahan yang kosong.
Tidak ada cinta, kasih sayang,
perhatian, kehangatan dan,
kebersamaan di dalamnya,
seakan-akan tidak ada lagi
keindahan didalamnya.
Wallahu ta'ala a'lam bish
shawab

HUKUM WANITA HAIDH MEMBACA MUSHAF
PERTANYAAN 4
Assalamualaikum ustadz. Mau tanya
apakah boleh jika wanita sedang haid
memegang dan membaca alquran?
(Herlina)
JAWABAN
Wa'alaikumussalam warohmatullahi
wabarokatuh.
Wanita haid boleh membaca AlQur'an. Tapi ulama berbeda pendapat
dalam hal memegang mushaf AlQur'an.
Jumhur ulama melarangnya, dan
sebagian lagi membolehkan dengan
syarat :
(1) tidak memegang langsung

HUKUM MENGIKUTI LOMBA

DI SEKOLAHAN
PERTANYAAN 5

السالم عليكم و رحمة هللا و بركاته
Afwan mau bertanya bagaimana hukumnya
mengikuti lomba debat akademik ? atau debat
dalam diskusi sekolah yg dilakukan agar
mendapat nilai?
جزاك هللا خيرا
(Nunu)
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(2) ada penghalangnya seperti kain
atau sarung tangan atau semisalnya.
Sebagian ulama memperinci, apabila
itu mushaf, maka hendaknya tidak
dipegang. Tapi apabila itu kitab tafsir
seperti Tafsir Ibnu Katsir dimana
banyak
didalamnya
penjelasanpenjelasan atau tafsir dari para
ulama, ataupun Al-Qur'an terjemahan
yang mana isi di dalamnya lebih
dominan tafsir atau terjemahannya,
maka yag demikian ini, sejumlah
ulama membolehkan.
Tapi yang pasti, membaca Al-Qur'an
itu diperbolehkan bagi wanita dalam
kondisi haid.
Wallahu ta'ala a'lam bish shawab

JAWABAN :
Wa'alaikumussalam warohmatullahi wabarokatuh
Secara asal hukum debat adalah sesuatu yang
jelek/tidak baik. Apalagi debat kusir. Tapi
adakalanya debat dibutuhkan apabila dalam
rangka untuk menampilkan kebenaran, atau
menjelaskan kebenaran.
Lalu bagaimana hukumnya mengikuti debat
akademik disekolah untuk mendapatkan nilai ?
Jika ini memang diadakan di sekolah sebagai
persyaratan akademik, dan bertujuan untuk
melatih agar lebih pandai berargumentasi dan
berbicara, maka yang demikian adalah wallahu
ta'ala a'lam bish shawab, saya belum tahu ada
letak larangannya. Asalkan tidak memperdebatkan hal-hal yang memang tidak boleh
diperdebatkan, seperti masalah prinsip-prinsip
agama. Adapun berdebat tentang masalah
duniawi yang mana ini dalam rangka untuk melatih
argumentasi, melatih cara berpikir, melatih
kemampuan menganalisa, maka yang demikian
saya belum mengetahui ada larangannya.

Wallahu ta'ala a'lam bish shawab

Hal. 23

