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Al ‘Alamah al Muhaddits Asy Syaikh Yahya bin Ali al Hajuri, Penerus Dakwah Asy
Syaikh Muqbil bin Hadi Al Wadi’iy Yang Gigih Menghidupkan As Sunnah
Di sebuah kampung pegunungan wilayah al Hajur – Yaman, kurang lebih empat
puluh tahun yang lalu, terlahir seorang bayi lelaki mungil. Ayahnya, Ali memberinya nama
Yahya, nama salah seorang nabi dengan harapan kelak anaknya mewarisi ilmu para nabi.
Alasan lain mengapa ayahnya memberi nama tersebut karena para nabi dan salaf menamakan
anak-anak lelaki mereka dengan nama para nabi. Wilayah al Hajur yang cukup luas itu
adalah sebuah dataran yang mayoritas tanahnya ditumbuhi pohon alqot, pohon yang daunnya
biasa dikunyah dan dapat menimbulkan kecanduan serta sedikit fly. Daun yang mirip daun
surga ini digemari dan laris diperjual belikan di kalangan masyarakat Yaman walaupun
ulama telah menurunkan fatwa larangan mengunyah daun ini.
Menginjak usia belasan tahun, Yahya pergi melancong ke negeri jiran, Saudi Arabia.
Di sana, ia bekerja sambil belajar sedikit ilmu nahwu dan tajwid di sebuah ma’had yang
belakangan diketahui ma’had milik kelompok al Ikhwanul Muslimun. Tak lama di negeri
yang kaya minyak itu, setelah datang berita bahwa di Yaman sendiri terdapat seorang ahli
hadits telah membuka ma’had tepatnya di kampung Dammaj, ia segera pulang kampung lalu
menuju Dammaj yang bisa ditempuh selama satu hari dari kampungnya dengan kendaraan
umum. Tujuan ke ma’had Dammaj tidak lain untuk lebih serius mendalami ilmu-ilmu agama
kepada Syaikh Muqbil.
Hari demi hari, bulan demi bulan dan tahun demi tahun ia lalui dengan mendengar,
memahami, menghafal dan mencatat ilmu-ilmu yang disampaikan sang guru. Kata ayahnya,
ia sangat rajin dan tak kenal lelah menghafal al Qur’an, hadits dan beberapa kitab ulama.
Makanya tak heran al Qur’an dan kitab Riyadhus Shalihin serta beberapa kitab ulama lain ia
hafal di luar kepala. Tiap hari pekerjaannya duduk di hadapan dinding dalam masjid untuk
menghafal, tidak peduli dengan cuaca Dammaj yang amat dingin pada musim dingin dan
berdebu diiringi angin yang amat kencang. Berita-berita dari luar dan fitnah-fitnah serta
godaan-godaan lainnya, tida ia hiraukan dan tidak punya waktu baginya sedikit pun untuk
melakukan hal-hal yang di luar ilmu. Ia tidak terburu-buru untuk cepat menonjol melebihi
teman-temannya dan cepat terkenal. Baginya menghafal al Qur’an dan hadits-hadits adalah
prinsip utama menuntut ilmu walaupun harus bersusah payah dan menelan segala kepahitan
dan menahan kesempitan hidup.
Semakin hari ilmu yang ia tekuni bertambah, kebutuhan ilmu semakin bertambah
seiring dengan kebutuhan kitab-kitab hingga ia rela menjual revolver, satu-satunya harta
termahal miliknya. Kemudian uang hasil penjualan senjatanya itu dibelikan kitab-kitab, demi
ilmu yang ia cita-citakan.
Tujuh belas tahun berjalan ia duduk menimba ilmu dari guru yang ia cintai dan
kagumi dengan sepenuh adab pencari ilmu yang ia ketahui. Jerih payah usahanya selama ini
dengan ijin Allah mulai menampakkan buahnya. Ilmu-ilmu yang ia geluti, kejeniusannya dan
kecintaaannya terhadap as Sunnah yang melebihi teman-teman selevelnya mulai terlihat.
Dialah santri yang gigih membantah ahli bid’ah dan penyimpangan syari’at sejak jaman
Syaikh Muqbil masih hidup. Gurunya tanggap akan kelebihannya, makanya tak heran bila
Syaikh Muqbil mewakilkan kepadanya menggantikan sementara duduk di kursi Syaikh pada
saat-saat gurunya berhalangan mengajar hingga pada hari-hari terakhir menjelang wafat
Syaikh Muqbil. Dalam surat wasiat terakhir, Syaikh Muqbil mewasiatkan muridnya Yahya
bin Ali untuk menggantikannya bila beliau wafat. Kini tepatnya pada tahun 2000 setelah
wafat Syaikh Muqbil, secara resmi Yahya bin Ali al Hajuri menduduki posisi gurunya dan
sekaligus meneruskan dakwah ahlus sunnah di Yaman yang bermarkas di Dammaj.
Desa Dammaj sendiri tempat Syaikh Muqbil mengajar dan ribuan santri dari berbagai
negara menuntut ilmu tak berbeda jauh dengan dataran Jazirah Arab pada umumnya. Nuansa
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gurun pasir sangat kental meskipun terletak pada dataran tinggi dan pegunungan yang kalau
di negeri kita merupakan tempat yang sejuk dan hijau. Tumbuh-tumbuhan seperti rumput
berduri, pohon anggur yang tumbuh pada musim panas sampai semi, delima, apel dan
beberapa pohon bidara berduri tajam tumbuh terasing di tengah-tengah hamparan gurun pasir
dan lembah yang gersang. Jadi, desa Dammaj terletak dalam sebuah cekungan yang tinggi
bagaikan sebuah mangkok besar. Barangkali disebabkan bentuk geografis dataran yang
demikian, tanahnya menyimpan banyak air bahkan di sebuah bukit terdapat telaga besar yang
jernih airnya. Ma’had sendiri mengambil air dari gunung langsung melalui pipa yang panjang
kemudian ditampung di mesin penyaringan air untuk memenuhi kebutuhan minum santri dan
air langsung dapat diminum. Sedang untuk kebutuhan sehari-hari mengambil dari sumur
buatan yang amat dalam dengan bantuan tenaga diesel bertenaga besar sebagaimana lampu
penerangan karena tidak ada subsidi listrik dari negara ke perkampungan. Cuaca sedang dari
Yaman hanya pada musim semi, selebihnya musim dingin dengan udara kering di mana suhu
udara turun pada titik terendah 4o C bercampur dengan angin kencang berdebu pasir. Pada
musim panas udara sangat panas dan kering, sebagaimana musim dingin udara kering, yang
dapat memecahkan kuli tumit, bibir dan pangkal jemari tangan. Kalau dipotret dari udara,
desa Dammaj seolah kampung mati, sepi, sunyi tidak ada lalu lalang motor atau mobil
maupun orang berjalan yang cukup mencolok serta semuanya terlihat sebagai tanah coklat
karena rumah-rumah penduduk pun rata-rata terbuat dari tanah liat kecuali bangunan masjid,
ma’had dan perpustakaan bertingkat tiga yang terlihat tinggi putih. Gaya hidup penduduk tak
berbeda dengan orang-orang badui gunung dengan senjatanya, pisau/golok di pinggang dan
sebagian yang lain membawa revolver di pinggang atau senjata api jenis AK 47 di pundak,
hidup sederhana, baju dan rambut kusut berdebu bercampur pasir coklat, hanya
mengandalkan penghasilan dari anggur, sedikit delima, apel dan gandum. Dalam kondisi
seperti inilah santri yang sekarang mencapai ± 5.000 orang dan Syaikh Yahya memperdalam
ilmu dan menempa diri. Satu kondisi yang teramat sederhana bagi sebuah pesantren dan
‘kyai’ kelas dunia, bahkan pesantren terbesar di dunia. Kesan ini pula yang pertama kali aku
rasakan waktu pertama kali menginjakkan kaki di kampung al Imam al Wadi’iy dan bertemu
dengan Syaikh Yahya, Syaikh Ahmad al Wushobi (imam dan mudir ma’had) dan Syaikh
Abdul Wahhab asy Syamiri (Pengurus ma’had), rasanya ingin segera ke bandara Shon’a dan
terbang ke rumah kalau tidak ingat kewajiban tholabul ilmi. Tak terbesit di benakku
sebelumnya seorang alim besar sekaliber Syaikh Yahya mengenakan baju jubah lengkap jas
hitam sepanjang setengah betis yang kusut tidak ada bekas setrikaan dengan wajah tawadhu
serta senyuman tulus, bersama kedua syaikh tersebut menyambut rombonganku di masjid.
Di Ma’had Dammaj, Syaikh Yahya adalah orang nomor satu dan nampaknya juga
dalam kancah dakwah ahlus sunnah di Yaman pada umumnya baliau termasuk ulama papan
atas. Walau beliau sendiri menyebut dirinya hanya seorang tholabul ilmi dan memanggil
Syaikh Muhammad bin Abdil Wahhab al Wushobi - yang pernah berguru kepada Syaikh bin
Baaz dan juga murid senior Syaikh Muqbil – dengan al walid (ayahanda). Namun dari fakta
yang bisa dilihat membuktikan beliau orang alim nomor wahid juga dalam jajaran ulama
salafiyah di Yaman. Fakta-fakta itu antara lain, Ma’had Dammaj menjadi sentral pertemuan
seluruh ulama Yaman tiap tahun, tamu-tamu yang berkunjung dari berbagai daerah/kota di
Yaman yang pada umumya sudah memiliki syaikh selalu membawa pertanyaan-pertanyaan
yang ditanyakannya di majelis umum, banyak mudarrris (pengajar) maupun syaikh lain yang
membantu mengajar di ma’had, tinggal di sana dan belajar kepada Syaikh Yahya yang
mereka dahulu adalah murid-murid Syaikh Muqbil. Karya-karya tulis mayoritas berasal dari
pakar ilmu Ma’had Dammaj. Tiap musim liburan sekolah atau kuliah selama 3 bulan, tiap
tahun dari kalangan pelajar dan mahasiswa banyak yang nyantri di ma’had Darul Hadits
(Dammaj) sehingga sebelum perluasan pada tahun ini masjid tak mampu menampung
jama’ah. Aku tidak bermaksud menghilangkan peran dan merendahkan para ulama lain yang
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tentunya punya andil cukup besar dalam penyebaran dakwah as sunnah di Yaman, seperti
Syaikh Abdurrahman al ‘Adani1 termasuk pemimpin Ma’had Dar al Hadits dan pernah
berguru dengan Syaikh ibnu al Utsaimin cukup lama, Syaikh Abdullah bin Muhammad al
Imam yang punya bacaan al Qur’an bagus dan kuat dakwanya, Syaikh Muhammad bin Abdul
Wahhab yang dijuluki oleh Syaikh Muqbil syaikh tauhid, ahli hadits, zuhud, hati-hati dan
takwa, Syaikh Abdurraqib yang dijuluki hufadz (penghafal al Qur’an dan kitab-kitab sunan)
dan ulama lainnya. Sehingga dakwah ahlus sunnah daapt menyebar di seperempat dataran
Yaman. Syaikh Muqbil pernah ditanya siapakah orang paling alim setelahnya, jawabnya
Yahya al Hajuri dan Syaikh Rabi’ bin Hadi sendiri mengakui keilmuan dan kejeliannya
terhadap ahli bid’ah. Bagaimanpun juga Syaikh Yahya saat ini sepengetahuanku orang alim
yang paling menonjol dalam ilmu dan penelitian hadits di Yaman. Sekarang beliau sedang
meneliti banyak kitab besar dan satu almari besar berisi karya tulis para muridnya (lebih dari
seratus penulis pemula dan senior) sedang mengantri untuk dikoreksi dan direkomendasi
syaikh. Dilihat dari sisi sambutan masyarakat sewaktu beliau pulang dari kepergian terlihat
rasa cinta mereka dengan berebut salaman dan pelukan, selalu dikawal oleh satu pengawal
khusus dengan senjata api kelas berat AK 47 dan empat orang pengawal pada waktu-waktu
genting dengan senjata lengkap yang mana ulama lain tidak mendapat perlakuan demikian.
Dalam hal menghadapi musuh-musuh dakwah semisal al Ikhwanul Muslimun, Syiah
Rafidhoh, Hizbut Tahrir, Shufiyah dan lain-lain beliau adalah komandannya. Hal ini juga
menunjukkan kelebihannya.
Beliau ulama yang tinggi kecemburuan agamanya dan membenci fanatisme golongan.
Allah memberi karunia kekuatan akal dan fisik yang besar. Selama aku nyantri di ma’hadnya
beliau tak pernah absen mengisi pelajaran yang biasa dilakukaan pada waktu sehabis shalat
dhuhur, ashar dan maghrib sampai isya, kecuali bila safar atau mengantar jenazah. Sangat jeli
terhadap fanatisme golongan dan akhlak tercela, makanya beliau tak segan-segan
mengeluarkan santri atau mudarris yang berbau hizbi (fanatisme) dan malas belajar dan
menghafal serta berakhlak jelek. Sudah puluhan santri dan dua mudarris dikeluarkan dari
sana selama ± 19 bulan aku nyantri di sana. Sebaliknya sangat hormat dan segan kepada
santri yang beretika baik dan rajin sebagaimana kebanyakan santri Indonesia. Beliau sebut
mereka di majlis umum sebagai santri mujtahidin dan muaddabin (rajin dan sopan) – wallahu
a’lam, Dia yang Maha Tahu dan menilai – sampai memuji Dubes Indonesia yang pernah
berkunjung ke Ma’had karena sopannya. Kata beliau, aku tidak tahu apa ‘aqidahnya2 tapi ia
punya etika yang telah menjadi kebiasaan sebagaimana kebanyakan orang Indonesia.
Alhamdulillah dakwah Syaikh adalah dakwah rahmatan lil ‘alamin dan keamanan.
Masyarakat dan pemerintah telah merasakan hasil dakwahnya. Oleh karena itulah
pemerintah, khususnya presiden menyampaikan rasa terima kasihnya kepada beliau atas
dakwahnya.
Syaikh Yahya adalah cermin seorang guru dan ayah sekaligus yang mempunyai
banyak karakter kepribadian yang baik bagi murid-muridnya. Beliau orang alim yang serius
dan rajin dalam mencari ilmu dan mengajarkannya, sabar, tawakkal, zuhud, tawadhu (rendah
hati), pemberani, ‘iffah (menjaga kehormatan diri dari meminta-minta), penasehat yang
amanah (nashihul amin), cinta sunnah, benci bid’ah, murabbi, muzzaki (pembersih jiwa dari
akhlak tercela) dan syirik serta bid’ah dan takwa. Ketakwaannya terlihat pada amal-amal
yang wajib maupun sunnah, meninggalkan keharaman dan kesamaran (syubhat). Beliau
jarang absen duduk berdzikir dan menghafal al Qur’an dari selesai shalat subuh sampai terbit
matahari kemudian shalat dua rakaat mengharap pahala umroh. Keseriusan dalam mencari
ilmu dan mengajarkannya bisa dibuktikan dengan penelaahannya yang dilakukan di
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Akan tetapi, berdasarkan fatwa para ulama Yaman, sekarang ia telah menjadi hizbi bersama Muhammad bin
Abdil Wahhab AlWushobi. (Mukhtashar Bayan).
2
Maksudnya beraqidah Asy’Ariyah, Shufiah, Salafiah atau yang lainnya.
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perpustakaan pribadi, tidak keluar rumah keculi untuk mengajar, shalat, dan mengantar
jenazah. Dalam hal mengajar banyak kitab yang beliau ajarkan dan tiap selesai satu kitab
berpindah ke kitab lain. Satu hari satu malam bisa 6 kitab beliau ajarkan dihadapan ribuan
santrinya dan sebagian kitab kecil disampaikan dengan hafalannya, kemudian beliau
terangkan seperlunya. Kezuhudannya, beliau buktikan dengan qona’ah menempati satu
rumah terbuat dari tanah yang pas untuk 4 orang istrinya. Seandainya mau tentu beliau
mampu memiliki rumah dan mobil mewah apalagi seorang ulama besar. Sekali waktu beliau
pernah diundang presiden dan ditanya apa keinginannya, jawabannya hanya ingin kebaikan
umat. Sepulangnya dari rumah presiden diberi pesangon mobil baru dan mewah. Tetapi
karena waktu itu ma’had sedang kekurangan dana, mobil beliau tukar dengan mobil bekas,
uang tambahannya untuk menutup kebutuhan ma’had. Bagi syaikh lebih baik berpisah
dengan istri-istrinya dari pada harus hidup senang tanpa dakwah dan menyebarkan ilmu.
Sebab beliau pernah ditawari tinggal enak dan mewah di ibukota Shon’a. Beliau juga tidak
tergiur oleh gelar-gelar agama modern semisal lektor, majister dan doktor. Sebenarnya dilihat
dari karya tulis murid-muridnya sudah pantas diajukan untuk memperoleh gelar tersebut dan
tak kalah dengan karya tulis para doktor. Lalu bagaimana dengan karya tulis Syaikh sendiri ?
Ketawadluannya terlihat ketika menerima masukan dari para santri dengan ikhlas dan tidak
gengsi. Beliau sangat berani menentang kesalahan atau kebid’ahan walaupun ulama lain
menyelisihinya baik dengan pena maupun dengan ceramah-ceramahnya yang cukup tajam
ulasannya. Ceramah, khotbah dan fatwanya bagaikan mutiara-mutiara, dalil-dalil al Qur’an,
as Sunnah, ucapan ulama dan syair-syair sebagai penguat dalil keluar begitu saja dengan
lancar dan banyak bagaikan air mengalir dari mata airnya. Tawakal, tidak takut ancaman
maupun ejekan orang dan menyerahkan segala problematika kepada Allah semata. Iffahnya
terlihat ketika ma’hadnya kekurangan dana dan tentunya dapur berhenti aktifitas
memasaknya karena tidak menarik uang dari santri sepeser pun bahkan santri yang diberi
fasilitas dan makan. Beliau tidak merengek-rengek kepada donatur sampai Allah
memberikan jalan keluar. Beliau seorang murrabbi yaitu mengajarkan ilmu dasar sebelum
ilmu-ilmu yang tinggi. Demikian juga ilmu yang beliau ajarkan mudah dan bermanfaat.
Seorang muzzaki yaitu membersihkan diri dan murid dari aqidah dan akhlak tercela seperti
syirik, bid’ah ketidaksabaran, fanatisme golongan dan pengagungan terhadap tokoh. Seorang
penasihat yang amanah. Banyak nasihatnya yang berharga dan tak ternilai antara lain
memerintahkan santri menyerahkan segala urusan kepada Allah, sabar, menjauhi godaan
indahnya dunia, misalnya melarang santri belajar ilmu dien hanya untuk mendapat gelar
bahkan beliau tidak mau memberi rekomendasi santrinya dan tidak menasihatkan mereka
belajar di Jami’ah Islamiah Madinah (Universitas Islam Madinah, Saudi). Karena setelah
jaman Syaikh Muqbil (dan syaikh Albani-pen) Jami’ah telah dikuasai dan terkontaminasi
oleh orang-orang fanatik terhadap golongan sendiri seperti al Ikhwanul Muslimun, atTurots
dan lain-lain yang mengaburkan manhaj salaf. Beliau menasihatkan santri agar bersyukur
belajar di sebuah ma’had ahlus sunnah yang bersih dari orang-orang tadi, belajar di masjid
yang merupakan tempat barokah dan menghafal al Qur’an lebih baik dari pada belajar di
lingkungan seperti di atas dan lebih baik dari pada gelar-gelar yang kebanyakan sekarang
dipakai untuk mencari pekerjaan yang tidak sesuai dengan ilmu yang tercantum dalam ijasah.
Beliau menasehatkan tetap mrncari ilmu dan jangan putus sampai mati, menghafal al Qur’an
dan al Hadits. Malas mencari ilmu pertanda kesesatan, menjauhi teman jelek seperti ahli
bid’ah dan mencari teman shaleh seperti ahli sunnah, tidak boleh membanggakan diri dan
mengandalkan kecerdasan akal, karena banyak orang jenius tersesat seperti Zamakh Syari,
Fakhrurrozi, al Ghozali dan lain-lain.
Ma’had Dar al Hadits, Dammaj yang semakin hari bertambah murid dan semakin
megah bangunan dan lengkap fasilitasnya setelah direhab dan diperluaskan tahun ini,
sesungguhnya cerminan dari karakter Syaikh Yahya setelah Syaikh Muqbil – dengan izin
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Allah – yang aku sebutkan di atas. Barangkali itulah faktor penunjang keberkahan dan
kesuksesan ma’had yang tentunya faktor utama yang tidak boleh dilupakan adalah keikhlasan
pengurus dan santrinya serta menjadikan masjid sebagai tempat belajar mengajar
sebagaimana yang dilakukan Rasulullah IJK  وMNJO P اRJS dan sahabatnya. Kalau kita
perhatikan Masjid Ma’had Dar al Hadits tak pernah sepi dari kegiatan ibadah dan menghafal
al Qur’an selama 24 jam tiap harinya. Suatu pemandangan yang tidak ditemukan duanya di
dunia. Di sisi lain sikap saling menolong yang kuat di antara masyarakat ma’had dan
penduduk asli yang merupakan kabilah cukup besar di Yaman dan punya pengaruh besar
terhadap keamanan dan keberlangsungan ma’had.
Karya-karya Beliau :
Dilihat dari usianya yang relatif muda, karyanya cukup banyak dan berbobot ilmiah
tinggi serta menunjukkan kesungguhan, keuletan, ketelitian pembahasan, karomah dan
keberkahan umur. Sebagian besar karyanya berbentuk tahqiq (penelitian hadits) dan beberapa
yang lain berbentuk karya ilmiah biasa. Tidak dilupakan juga fatwa-fatwa dan tulisan tangan
yang tidak terhitung. Di masa Syaikh Muqbil sendiri, beliau telah menghasilkan karya ilmiah
yang cukup berbobot misalnya Dlia’us Salikin (Adab-adab Musafir Lengkap), Tahqiq dan
takhrij kitab Ishlah al Mujtama’, Ahkamul Jum’ah wa Bid’uha, dll. Adapun karya yang lain :
al Mubadi Mufidah Fil Fiqih Wal Aqidah, tahqiq akhlaq al ulama (al Ajuri), tahqiq Fath al
Bari dan al Muhalla yang dikerjakan bersama sama santrinya yang sedang dalam
pengkoreksian dan karya-karya yang lain yang sangat bermanfaat untuk kemaslahatan umat
dan patut disyukuri dan dibanggakan.
Apabila ulama dari dahulu hingga kini senantiasa menyumbangkan karya-karya
ilmiah yang sangat banyak, tak ternilai harganya dan tidak ditemukan pada karya ilmiah
ulama agama lain dilihat dari sisi kualitas maupun kebenaran ilmiah yang pasti dapat
dipertanggungjawabkan, maka kita sebagai penuntut ilmu dituntut dan tidak boleh malas
dalam mempelajari dan mendalami karya-karya mereka.
Semoga Allah mengokohkan pendirianmu wahai Syaikh, membalasmu dengan pahala
dan rahmat-Nya yang melimpah dan semoga termasuk orang yang dikatakan Rasulullah RJS
IJK  وMNJO P ا: “Iman Yaman, hikmah Yaman dan Fiqh Yaman.”3
Dan semoga ini menjadi ibrah dan tauladan bagi kita.
Buku yang di hadapan anda ini terjemah dari kitab al Mabadi al Mufidah fi alFiqh wa
atTauhid wa alAqidah. Disusun dengan metode praktis yang tepat untuk kalangan pemula.
Penulis hanya menyebutkan masalah-masalah yang telah disepakati dan pendapat yang
paling kuat pada masalah-masalah yang masih diperselisihkan dengan menyampaikan dalildalil dari al Qur’an dan as Sunnah yang shahihah sebagai sumber utama. Sehingga buku ini
pun cocok bagi kalangan kelas di atas pemula sebagai referensi, pengulangan ilmu dan dasar
menelusuri ilmu-ilmu dien dan khilafiyah yang lebih luas. Keterangan ringkas dan catatan
kaki sengaja kami tulis seperlunya untuk melengkapi dan menambah pemahaman isi buku.
Dalam waktu yang cepat (tiga bulan) buku yang ringkas dan padat ini telah
mengalami cetak ulang 3 kali sebanyak 16 ribu eksemplar, sebagiannya dicetak oleh seorang
donatur untuk dibagikan secara cuma-cuma kepada muslimin. Walhasil buku mungil ini
bermanfaaat bagi santri-santri yang khusus mempelajarinya dari kalangan awam di luar
pesantren.

ﺍﳊﻤﺪ ﷲ ﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﳌﲔ
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Ahmad Hamdani
Rajab 1426 H/Agustus 2005
Darul Hadits - Dammaj – Sha’dah-Shon’a-Yaman

ﺑﺴﻢ ﺍﷲ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﺍﻟﺮﺣﻴﻢ
MUQODDIMAH

ﺍﳊﻤﺪ ﷲ ﲪﺪﺍ ﻛﺜﲑﺍ ﻃﻴﺒﺎ ﻣﺒﺎﺭﻛﺎ ﻓﻴﻪ ﻭﺃﺷﻬﺪ ﺃﻥ ﻻ ﺇﻟﻪ ﺇﻻ ﺍﷲ ﻭﺣﺪﻩ ﻻ ﺷﺮﻳﻚ ﻟﻪ ﻭﺃﺷﻬﺪ ﺃﻥ ﳏﻤﺪﺍ ﻋﺒﺪﻩ
 ﺃﻣﺎ ﺑﻌﺪ. ﻭﺭﺳﻮﻟﻪ
Segala pujian hanyalah milik Allah, pujian yang banyak, baik dan berkah. Aku bersaksi
bahwa tidak ada sesembahan yang hak selain Allah tidak ada sekutu bagi-Nya dan aku
bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasul-Nya. Amma ba’du :
Allah berfirman:

|
َ }ِ ~َd ءَاMَ Wَ| َوِإ
َ vَ Wَُ`ا َ_ ْ^ ُ\ ُ[ ِإWaَb  ْ^[ِيdَ eِf ن
َ  ْ^ ُ\[ُوhَ aَf ِMNِi\َ Wِ ل
َ aَb ْت ِإذ
َ ْ`mَ Wْ ب ا
َ `ُo^ْ pَ qَ r
َ s
َ ْ َء ِإذuَ[vَ w
ُ ْIxُ i)َأمْ ُآ
(َُ`نmJِ
ْ fُ Mُ Wَ e
ُ
ْ _َ [ًا َوs
ِ  وَاaًق ِإَه
َ aَK
ْ  َ َوِإNِOaَmK
ْ  َوِإIَ Nَِاهqdْ ِإ
Apakah kamu hadir ketika Ya'qub hendak wafat, ketika ia berkata kepada anak-anaknya:
"Apa yang kamu sembah sepeninggalku?" Mereka menjawab: "Kami akan menyembah Allah
tidak menyekutukanNya sedikit pun dan menyembah sesembahan nenek moyangmu, Ibrahim,
4
Ismail dan Ishaq, sesembahan Yang Maha Esa dan kami hanya tunduk patuh kepadaNya".
Dari Ibnu Abbas katanya : Pada suatu hari aku (berjalan) di belakang Nabi ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭ ﺳﻠﻢ
beliau berkata menasehatiku:

 ﺍﺣﻔﻆ ﺍﷲ ﳛﻔﻈﻚ ﺍﺣﻔﻆ ﺍﷲ ﲡﺪﻩ ﲡﺎﻫﻚ ﻭﺇﺫﺍ ﺳﺄﻟﺖ ﻓﺎ ﺳﺄﻝ ﺍﷲ ﻭﺇﺫﺍ ﺍﺳﺘﻌﻨﺖ ﻓﺎﺳﺘﻌﻦ ﺑﺎﷲ: ﻳﺎ ﻏﻼﻡ ﺇﱐ ﺃﻋﻠﻤﻚ ﻛﻠﻤﺎﺕ
ﺍﻋﻠﻢ ﻟﻮ ﺍﺟﺘﻤﻌﺖ ﺍﻷﻣﺖ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﻨﻔﻌﻮﻙ ﺑﺸﻴﺊ ﱂ ﻳﻨﻔﻌﻮﻙ ﺇﻻ ﺑﺸﻴﺊ ﻗﺪ ﻛﺘﺒﻪ ﺍﷲ ﻟﻚ ﻭ ﻟﻮ ﺍﺟﺘﻤﻌﺖ ﺍﻷﻣﺖ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﻀﺮﻭﻙ
.ﺑﺸﻴﺊ ﱂ ﻳﻀﺮﻭﻙ ﺇﻻ ﺑﺸﻴﺊ ﻗﺪ ﻛﺘﺒﻪ ﺍﷲ ﻟﻚ ﺭﻓﻌﺖ ﺍﻟﻘﻠﻢ ﻭ ﺟﻔﺖ ﺍﻟﺼﺤﻒ
“Hai anak kecil, aku akan mengajarkan beberapa kalimat penting kepadamu : “Jagalah
Allah5,niscaya Allah akan menjagamu.6 Jagalah (hukum dan hak) Allah niscaya Allah akan
menolongmu.7 Bila kamu meminta, mintalah kepada Allah dan apabila kamu minta

4

Al Baqarah : 133
Maksudnya jagalah hukum, hak-hak, perintah dan larangan Allah yaitu dengan menjalankan perintahperitanhNya, menjauhi larangan-laranganNya dan tidak melampaui batas hukum-hukumNya. Barangsiapa
melaksanakan hal tersebut maka ia menjaga Alloh Ta’ala. (Ibnu Rajab alHanbaly, Jami’ul Ulum wal Hikam,
282)
6
Karena balasan sesuai dengan amalan. Allah berfirman : “Penuhilah janjiKu niscaya Aku akan memenuhi
janjimu”. (AlBaqarah :40, Ibnu Rajab alHanbaly, Jami’ul Ulum wal Hikam, 282)
7
Yaitu Allah bersamamu pada tiap keadaan, mengarahkan, menolong, memberi taufiq dan meluruskanmu.
Kebersamaan di sini maksudnya kebersamaan husus yang mengandung pertolongan dan penjagaan. (lihat surat
Thaha :46, Ibnu Rajab alHanbaly, Jami’ul Ulum wal Hikam, 282)
5

6

pertolongan, minta tolonglah kepada Allah8. Ketahuilah seandainya seluruh manusia
bersatu untuk memberi kemanfaatan kepadamu, mereka tidak akan dapat memberi sedikit
kemanfaatan kecuali dengan sesuatu yang telah Allah takdirkan untukmu dan seandainya
manusia bersatu untuk mencelakakanmu dengan sesuatu, mereka tidak dapat mencelakakan
dirimu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah takdirkan padamu9. Telah diangkat pena
penulisan takdir-takdir di Lauh Mahfud dan telah kering lembaran-lembaran catatan
takdir”.10
Ayat dan hadits di atas adalah kaidah dasar pengajaran anak-anak tentang tauhid, ibadah,
penjagaan hukum-hukum Allah, tawakal dan iman kepada takdir yang baik dan buruk. Inilah
yang dinamakan Tarbiah Islamiyah yang benar. Melalui Tarbiah ini diharapkan tercipta
generasi shaleh dan tangguh. Maka dari itu aku susun sebuah kaidah-kaidah dasar tauhid,
aqidah dan fiqih untuk anak-anakI)berdasarkan al Qur’an dan as Sunnah. Semoga bermanfaat
Wabillahit taufiq.
Ditulis oleh
Abu Abdirrahman Yahya bin Ali
alHajuri,
Rajab 1425 H- Dammaj – Sho’dah –
Yaman

8

Yaitu tidak meminta kepada selain Alloh Ta’ala sesuai dengan ikrar yang disebutkan dalam surat alFatihah
:”Hanya kepadaMu kami menyembah dan hanya kepadaMu kami minta pertolongan”. Dan nabi Shallallahu
'alaihi wa sallam katakan:”Barangsiapa tidak meminta kepada Alloh Ta’ala maka Ia marah kepadanya”.
(HR.Tirmidzy no. 2516, hadits hasan, Ibnu Rajab alHanbaly, Jami’ul Ulum wal Hikam, 282)

9

Yaitu semua yang menimpa seseorang baik yang memberi mudharat maupun manfaat telah ditakdirkan dalam
kitab Lauh Mahfudz sebagaimana yang Ia katakan : aَiWَ P
ُ ا
َ xَ  َآaَf 
 َ~ ِإi\َ Nِpُ eW bُ “Katakanlah tidak ada yang
menimpa kami kecuali apa yang telah Alloh Ta’ala tetapkan untuk kami”. (Taubah : 51, Ibnu Rajab alHanbaly,
Jami’ul Ulum wal Hikam, 282)
10
ﲑ
ﺴ
ِ ﻳ ﷲ
ِ ﻋﻠﹶﻰ ﺍ ﻚ
 ﻟﺂ ﹺﺇﻥﱠ ﹶﺫﺮﹶﺃﻫ ﺒ ﺒ ﹺﻞ ﺃﹶﻥ ﻧ ﻦ ﻗﹶﺏ ﻣ
ﺎ ﹴﻛﺘ ﻲﻢ ﹺﺇﻻﱠ ﻓ ﺴ ﹸﻜ
ِ ﻲ ﺃﹶﻧ ﹸﻔﻭ ﹶﻻﻓ ﺽ
ﺭ ﹺ ﻲ ﹾﺍ َﻷﺔ ﻓ ﺒﻴﺼﻦ ﻣﺏ ﻣ
 ﺎﺂﹶﺃﺻ“ﻣTiada suatu bencana pun yang menimpa
di bumi dan maupun yang menimpa dirimu sendiri melainkan telah tertulis dalam kitab (Lauh Mahfuzh)
sebelum Kami menciptakan mahluk. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah”.(alHadid : 22)
Ayat ini membantah golongan Qodariah yang meniadakan takdir. (Tafsir Ibnu Katsir)
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POKOK-POKOK AQIDAH DAN TAUHID11
ﺑﺴﻢ ﺍﷲ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﺍﻟﺮﺣﻴﻢ
Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang.12
1. Tanya : Siapakah penciptamu ?
Jawab : Allah penciptaku dan pencipta seluruh makhluk. Dalilnya firman Allah ta’ala :
“Allah pencipta segala sesuatu”.13

ْ ٍء24
َ 65  ُآ9
ُ ;ِ <َ= >
ُ ا

2. T : Siapa rabbmu ?14
J : Allah rabbku dan rabb semua makhluk. Dalilnya

ْ ٍءF4
َ 65 ب ُآ
G  َرJَ < َو ُهM@ َرFِN@ْ > َأ
ِ  اBَ Cْ D
َ ْ َأ6Eُ
“Katakanlah : Apakah aku akan mencari rabb selain Allah, padahal Ia rabb semua
makhluk? 15
16

ﺍﳊﻤﺪ ﷲ ﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﳌﲔ

“Segala pujian bagi Allah rabb sekalian alam”.17

3. T : Mengapa Allah menciptakan kamu ?
J : Allah menciptakanku agar aku beribadah kepada-Nya. Dalilnya firman Allah :

11

Ketahuilah bahwa lafadz-lafadz aqidah tidak ditemukan dalam al Qur’an, as Sunnah maupun dalam kamuskamus induk. Kata ini merupakan kata turunan. Sebelumnya dikenal dengan kata i’tiqod dan mu’taqod. Orang
yang pertama kali mempopulerkan kata aqidah adalah Imam At Thohawi dalam kitabnya al Aqidah at
Thohawiyah di mana ia katakan : “Inilah keterangan aqidah Ahlus Sunnah wal Jama’ah“. Bukan Imam Al
Ghozali. Setelah at Thohawi menyusul Imam Abu ‘Utsman Ash Shabuni dalam kitabnya Aqidah Salaf
Ashhabul Hadits, mendahului al Ghazali. (Syarh al Aqidah al Wasithiyah, al Ustadz Yasin, 9). Aqidah adalah
hukum akal yang pasti yang sesuai kenyataan. Bila sesuai kenyataan disebut aqidah yang benar dan sebaliknya.
Kenyataan itu adalah al Qur’an dan as Sunnah. Adapun ilmu tauhid mencakup masalah ibadah/uluhiyah.
Aqidah menyebutkan kerancuan-kerancuan berfikir, membicarakan agama-agama dan golongan-golongan lain
dan membahas rukum iman. (Syarh al Aqidah al Wasithiyah, al Ustadz Yasin hal 10-11)
12
Syaikh memulai menulis kitabnya dengan bismillah mencontoh AlQur’an yang diawali dengannya, suratmenyurat rasulullah yang ditujukan kepada raja-raja kafir yang berisi ajakan masuk Islam seperti pada raja
Heraklius dan selainnya, surat-surat sahabat yang berkaitan dengan muamalah, perjanjian, pernikahan dan
selain itu. Adapun hadits-hadits yang menyebutkan tentang keutamaan bismillah semuanya lemah.
13
az Zumar : 62
14
Kata rabb secara terpisah dikhususkan untuk Allah yang bermakna pemilik, pengatur dan pemimpin (sayyid).
Apabila diberikan kepada makhluk haruslah disandarkan kepada kata yang lain misal rabb addar (pemilik
rumah), dan selainnya (Tafsir Ibnu Katsir, surat al Fatihah)
15
al An’am : 164
16
Al Hamd (pujian) mengandung sanjungan zat yang disanjung karena sifat kesempurnaan-Nya dan sifat
kemulian-Nya diiringi dengan kecintaan, keridhaan dan ketundukan. Semakin sempurna sifat zat yang dipuji
maka semakin sempurna pujiannya dan sebaliknya semakin kurang kesempurnaan sifat semakin kurang
pujiannya. Oleh karena itulah segala puji milik Allah yang tak terhitung pujiannya disebabkan kesempurnaan
dan banyaknya pujian-Nya. (Madarijus Salikin, Ibnul Qoyyim 1/3)
17
al Fatihah : 2
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ن
ِ ُوPQُ Rْ Cَ ;ِ TS  ِإV
َ WِXْ َواY
SZ
ِ ;ْ [ ا
ُ \ْ ]َ =
َ <َ^َو
“Tidaklah Aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaKu”.18
4.
T : Apakah agamamu (dinmu) ?19
J : Katakanlah, agamaku Islam yang benar. Dalilnya firman Allah Ta’ala

` ُم
َa
ْ Xِ ْ> ا
ِ  اPَ bِc Y
َ d5P;ن ا
S ِإ
“Sesungguhnya agama (din) yang diterima di sisi Allah hanyalah Islam”.20
18

Ibnu Katsir berkata : “Ibadah ialah taat kepada Allah dengan melaksanakan perintah-perintah dan
meninggalkan larangan-larangan-Nya. Inilah hakekat agama Islam. Di mana makna Islam adalah berserah diri
kepada Allah, yang mengandung puncak ketundukan, kehinaan, dan penerimaan semua syariat-Nya. Allah
menciptakan jin dan manusia agar mereka diperintah menyembah Allah semata tidak menyekutukan-Nya
sedikit pun. Barangsiapa yang mentaati Allah maka Ia akan memberi balasan kepadanya dengan balasan yang
sempurna dan barangsiapa yang durhaka kepadaNya maka Ia akan menyiksa dengan siksaan yang keras. Allah
mengabarkan bahwa Ia tidak membutuhkan makhluk, bahkan makhluk yang butuh kepada-Nya pada seluruh
kondisi. Dialah pencipta dan pemberi rizki makhluk”. (Tafsir Ibnu Katsir surat Adz Dzariyat : 56)
19
Ad Dien adalah syariat yang ditaati dan syariat yang mengumpulkan aturan hidup disebut millah (at Ta’rifat,
Aj Jurjani, 90)
20
Ali Imran :19 Islam adalah jalan yang lurus. Dalillnya hadits Nawas bin Sam’an katanya :”Aku mendengar
rasulullah bersabda:…..Shirath adalah Islam….(Ahmad (4/182) Hadits shahih. Barangsiapa kokoh di atas jalan
itu maka ia pasti kokoh ketika melewati jembatan yang membentang di atas Jahannam. Dalilnya firman Allah :
ﺎﺜﻴﺎ ﹺﺟﻴﻬﲔ ﻓ
 ﻤ ﻟﺭ ﺍﻟﻈﱠﺎ ﻧ ﹶﺬﻭ ﺍ ﹶﻘﻮﻦ ﺍﺗ ﻳﻲ ﺍﻟﱠﺬﻨﺠﻧ { ﹸﺛﻢ71} ﺎﻀﻴ
  ﹾﻘﺎ ﻣﺘﻤ ﺣ ﻚ
 ﺭﺑ ﻋﻠﹶﻰ ﺎ ﻛﹶﺎ ﹶﻥﺩﻫ ﺍ ﹺﺭﻢ ﹺﺇﻻﱠ ﻭ ﻨ ﹸﻜﻭﺇﹺﻥ ﻣ
71. Tidak ada seorang pun, baik orang-orang beriman maupun orang-orang kafir, daripadamu, melainkan akan
melawati neraka. Hal itu bagi Robmu adalah suatu kemestian yang sudah ditetapkan.
72. Kemudian Kami menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang
zalim (kafir) di dalam neraka dalam keadaan berlutut”. (Maryam :71-72) dan hadits Abi Hurairah
bahwa nabi shallallahu alaihi wa sallam berkata :
ﻭﺘﺭﺴل ﺍﻷﻤﺎﻨﺔ ﻭﺍﻝﺭﺤﻡ ﻓﺘﻘﻭﻤﺎﻥ ﺠﻨﺒﺘﻲ ﺍﻝﺼﺭﺍﻁ ﻴﻤﻴﻨﺎ ﻭﺸﻤﺎﻻ ﻓﻴﻤﺭ ﺃﻭﻝﻜﻡ ﻜﺎﻝﺒﺭﻕ ﻗﺎل ﻗﻠﺕ ﺒﺄﺒﻲ ﺃﻨﺕ ﻭﺃﻤﻲ ﺃﻱ ﺸﻲﺀ ﻜﻤﺭ ﺍﻝﺒﺭﻕ ﻗﺎل ﺃﻝﻡ ﺘﺭﻭﺍ ﺇﻝﻰ
ﺍﻝﺒﺭﻕ ﻜﻴﻑ ﻴﻤﺭ ﻭﻴﺭﺠﻊ ﻓﻲ ﻁﺭﻓﺔ ﻋﻴﻥ ﺜﻡ ﻜﻤﺭ ﺍﻝﺭﻴﺢ ﺜﻡ ﻜﻤﺭ ﺍﻝﻁﻴﺭ ﻭﺸﺩ ﺍﻝﺭﺠﺎل ﺘﺠﺭﻱ ﺒﻬﻡ ﺃﻋﻤﺎﻝﻬﻡ ﻭﻨﺒﻴﻜﻡ ﻗﺎﺌﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺼﺭﺍﻁ ﻴﻘﻭل ﺭﺏ ﺴـﻠﻡ
ﺴﻠﻡ ﺤﺘﻰ ﺘﻌﺠﺯ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻝﻌﺒﺎﺩ ﺤﺘﻰ ﻴﺠﻲﺀ ﺍﻝﺭﺠل ﻓﻼ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻝﺴﻴﺭ ﺇﻻ ﺯﺤﻔﺎ ﻗﺎل ﻭﻓﻲ ﺤﺎﻓﺘﻲ ﺍﻝﺼﺭﺍﻁ ﻜﻼﻝﻴﺏ ﻤﻌﻠﻘﺔ ﻤﺄﻤﻭﺭﺓ ﺒﺄﺨﺫ ﻤﻥ ﺃﻤﺭﺕ ﺒﻪ
ﻓﻤﺨﺩﻭﺵ ﻨﺎﺝ ﻭﻤﻜﺩﻭﺱ ﻓﻲ ﺍﻝﻨﺎﺭ ﻭﺍﻝﺫﻱ ﻨﻔﺱ ﺃﺒﻲ ﻫﺭﻴﺭﺓ ﺒﻴﺩﻩ ﺇﻥ ﻗﻌﺭ ﺠﻬﻨﻡ ﻝﺴﺒﻌﻭﻥ ﺨﺭﻴﻔﺎ
“Amanah dan rahmat dilepas lalu kedua berdiri di kedua sisi shirath di samping kanan dan kiri. Maka orang
pertama di antara kamu melaluinya secepat kilat. Aku (Abu Hurairah) bertanya :Demi ayah dan ibuku, apa yang
berjalannya seecepat kilat?” Rasulullah berkata :Apakah kamu tidak melihat bagaimana kilat itu lewat dan
kembali secepat kerdipan mata? Kemudian ada orang yang melaluinya secepat angin, kumudian ada yang
melaluinya secepat burung yang terbang dan orang yang berlari. Amal-amal mereka berjalan bersama mereka
sedangkan nabimu berdiri di atas shirath sambil berkata :Ya, Rabbi selamatkanlah, selamatkanlah sampai amalamal hamba melemah. Hingga beberapa orang datang tidak mampu berjalan kecuali dengan mundur.
Sedangkan di samping kanan dan kiri shirath terdapat kaitan-kaitan yang digantungkan yang diperintahkan
menyambar orang yang melewatinya lalu ada yang tercakar olehnya selamat masuk sorga. Dan demi jiwa Abu
Hurairah di tanganNya sesungguhnya dasar neraka jahannam sejarak 70 tahun perjalanan. (HR.Muslim no.197)
Dan Imam Bukhari meriwayatkan hadits dari Abi Sa’id alKhudri radhiallahu ‘anhu bahwa nabi shallallahu
‘alaihi wa sallam bersabda :
………ﻓﻨﺎﺝ ﻣﺴﻠﻢ ﻭﻧﺎﺝ.. ﻴﺅﺘﻰ ﺑﺎﳉﺴﺮ ﻓﻴﺠﻌﻞ ﺑﲔ ﻇﻬﺮﻱ ﺟﻬﻨﻢ ﻗﻠﻨﺎ ﻳﺎ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﻭﻣﺎ ﺍﳉﺴﺮ ﻗﺎﻝ ﻣﺪﺣﻀﺔ ﻣﺰﻟﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﺧﻄﺎﻃﻴﻒ ﻭﻛﻼﻟﻴﺐ ﻭﺣﺴﻜﺔ ﻣﻔﻠﻄﺤﺔ ﳍﺎ ﺷﻜﻮﺓ
ﳐﺪﻭﺵ ﻭﻣﻜﺪﻭﺱ ﰲ ﻧﺎﺭ ﺟﻬﻨﻢ
”Didatangkan aljisr (jembatan shirath) lalu diletakkan di punggung jahannam”. Kami (sahabat) bertanya :Hai
rasulullah apakah aljisr itu ? Jawab nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam :”Tempat yang licin yang
menggelincirkan di atasnya ada kaitan-kaitan berduru yang menyambar….lalu ada orang yang berhasil selamat
melaluinya dan ada orang yang selamat tetapi tercakar oleh kaitan dan ada orang yang tertimbun dalam neraka
jahannam”.(HR.Bukhari, 7001)(Syaikh)
Islam adalah agama yang benar.
Barangsiapa yang memeluk selain Islam maka ia kafir. Rasulullah IJK  وMNJO P اRJS bersabda

9

ن
َ JُآBِ o
ْ pُ ;ْ  اfَ Bِ ْ َآJ;َ  َوlِ ]5 ُآY
ِ d5P; ا2َ]c
َ fُ Bَ gِ h
ْ Cُ ;ِ 9
5i
َ ;ْ  اY
ِ dَِى َودPgُ ;ْ <ِ@ lُ ;َ Jُa َر6َ a
َ ِْي َأرn;S اJَ ُه
“Da-lah yang mengutus rasul-Nya dengan mambawa keterangan dan agama yang
benar”. 21
5.

T : Siapakah Nabimu ?22
J : Katakanlah, Nabiku dan nabi umat ini adalah Muhammad ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭ ﺳﻠﻢ. Dalilnya
firman Allah Ta’ala:

<ًpCِ]c
َ ْ ٍء24
َ 65 qُ @ِ >
ُ نا
َ <َ َوآY
َ C5CQِ bS ; اrَ sَ <َ=> َو
ِ  َل اJُaرS Yِq;َْ َوrqُ ;ِ<َuر5 Y5^ Pٍ v
َ  َأwَ@ٌ َأPpS i
َ ^ُ ن
َ <َ^<آS
“ Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia
adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi.23 Dan adalah Allah Maha Mengetahui segala
sesuatu”.24
6.

T : Perkara apa yang pertama kali diwajibkan terhadap seorang hamba ?
J : Kewajiban pertama seorang hamba ialah mempelajari tauhid25. Dalilnya adalah hadits
Ibnu Abbas katanya : “Ketika Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam mengutus Mu’adz ke
Yaman berkata :
ﺇﻨﻙ ﺘﺄﺘﻲ ﻗﻭﻤﺎ ﻤﻥ ﺃﻫل ﺍﻝﻜﺘﺎﺏ ﻓﺎﺩﻋﻬﻡ ﺇﻝﻰ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺃﻥ ﻻ ﺇﻝﻪ ﺇﻻ ﺍﷲ ﻭﺃﻨﻲ ﺭﺴﻭل ﺍﷲ
“Kamu akan mendatangi suatu kaum ahli kitan (Yahudi) maka awal yang kamu
dakwahkan adalah syahadat laa ilaha illa Allah (tauhid, memerintahkan mereka
menyembah Allah semata”.26.

ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻧﻔﺲ ﳏﻤﺪ ﺑﻴﺪﻩ ﻻ ﻳﺴﻤﻊ ﰊ ﺃﺣﺪ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻣﺔ ﻳﻬﻮﺩﻱ ﻭﻻ ﻧﺼﺮﺍﱐ ﰒ ﳝﻮﺕ ﻭﱂ ﻳﺆﻣﻦ ﺑﺎﻟﺬﻱ ﺃﺭﺳﻠﺖ ﺑﻪ ﺇﻻ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻨﺎﺭ
“Dan demi jiwaku yang ditangan-Nya. Seorang dari umatku, apakah Yahudi atau Nasrani tidak mendengar
tentangku kemudian mati dan tidak beriman dengan syariatku kecuali ia menjadi penduduk neraka” (HR
Muslim no. 153 dari Abi Hurairah). Jadi dari dalil-dalil di atas diketahui kesalahan besar pernyataan bahwa
Islam dan Nasrani dua agama yang diturunkan dari langit karena sebagian ajaran agama Isa telah diubah
pemeluknya kemudian sisanya telah dihapus oleh syariat Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam . (Syaikh bin
Bazz, al Islam Huwa Dinullah, 14 – penerj.)
21
at Taubah : 33
22
Rasul adalah lelaki baligh, merdeka dan dari jenis manusia – karena tidak ada nabi dari kalangan Jin - yang
diberi syariat Allah, diperintahkan menyampaikannya dan diutus kepada orang-orang yang menyelisihi perintah
Allah. Sedangkan nabi adalah lelaki baligh dan merdeka mengamalkan syariat nabi/rasul sebelumnya dan tidak
diutus kepada seorang pun. (Ibnu Taimiyah, atTa’arudl, 255-257)
23
Beliau bukan bapak Zaid maupun lelaki yang lain. Adapaun anak-anak yang lelaki beliau seperti Qasim,
Thayyib dan alMuthahhar telah meninggal sewaktu kecil sehingga belum bisa disebut rija l (lelaki dewasa)
Sedangkan Hasan dan Husain ketika beliau masih hidup juga masih kecil. (Fathul Qadir,1409)Tidak ada nabi
setelahnya terlebih seorang rasul. (Ibnu Katsir)
24
al Ahzab : 40
25
Tauhid menurut pemahaman yang benar adalah mengesakan ibadah hanya kepada Allah, tidak menyekutukan
dengan sesuatu apa pun. Inilah dakwah seluruh rasul (akan diterangkan di belakang). Bukan tauhid yang
dipahami golongan rasionalis yang menyatakan tauhid ialah zat Allah satu, satu sifat tidak ada yang serupa
dengan-Nya dan satu perbuatan-Nya tidak ada sekutu bagi-Nya. Bagi mereka dari golongan tasawuf, makna
tauhid yang ketiga ini (Allah satu-satunya pencipta) yang paling masyhur. (Ibnu Taimiyah, dalam Tadmuriyah,
179). Tauhid adalah awal dan akhir kewajiban manusia sebagaimana yang disabdakan Nabi shallallahu ‘alaihi
wa sallam.
ﻣﻦ ﺁﺧﺮ ﻛﻼﻣﻪ ﻻ ﺇﻟﻪ ﺇﻻ ﺩﺧﻞ ﺍﳋﻨﺔ
“Barangsiapa akhir hayatnya mengucapkan la ilaha illallah masuk surga” (HR Abu Dawud, al Hakim, dan
lainnya, hadits hasan)
26
Muttafaq ‘alaihi.
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7. T : Apa makna kalimat la ilaha illa Allah () ﻻ ﺇﻟﻪ ﺇﻻ ﺍﷲ
J : Maknanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah.27 Dalilnya
firman Allah Ta’ala:

|
َ \ِ _َWِ ْqِ ْ xَ K
ْ  وَاP
ُ  ِإاMَ Wَ ِإMُ _ْ َأIJَO
ْ aَ
“Ketahuilah bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah dan mintalah
ampunan untuk dosamu.”28

6ُ z
ِ <َQ;ْ  اJَ  ُهlِ Wِ  دُوYِ^ ن
َ JُcْPdَ <َ^ ن
S  َوَأ9
G َi;ْ  اJَ > ُه
َ نا
S {َ @ِ |
َ ;ِ َذ

“Allah adalah hak dan apa yang mereka sembah selain Allah adalah batil”. 29
8. T : Apa makna Muhammad Rasulullah ?30
J : Makna Muhammad Rasulullah ialah ia seorang utusan Allah yang diutus kepada
semua manusia dan jin, menyerukan ibadah kepada Allah semata dan tunduk kepada
syariat Islam. Dalilnya :

`ُmJَ^ْ pَ 
َ س
ِ aiW اqَ َ  َأ ْآe
 ِ Wًَا َوqpِ_َ ًا َوqNِdَ س
ِ aiJِW ً  ~َ آ
 ك ِإ
َ aَiJْ K
َ َْ~َأرfَو
“Tidaklah Aku mengutusmu kecuali untuk seluruh Manusia”.31
Wajib bagi kita mentaati, membenarkan dan menjauhi apa yang ia larang. Allah
berfirman :

 َلJُaBS ;ا اJُRCِz> َوَأ
َ ا اJُRCِzْ َأ6Eُ

“Katakanlah (hai Muhammad) : taatilah Allah dan rasul-Nya”32
Dari Abu Hurairoh radhiallahu 'anhu, berkata Rasulallah Shallallahu 'alaihi wa sallam

ﻴﺘﻜﻢ ﻋﻨﻪ ﻓﺎﺟﺘﻨﺒﻮﻩ ﻭ ﻣﺎ ﺃﻣﺮﺗﻜﻢ ﺑﻪ ﻓﺄﺗﻮﺍ ﻣﻨﻪ ﻣﺎ ﺍ ﺳﺘﻄﻌﺘﻢ ﻣﺎ
“Apa yang aku larang maka jauhilah dan apa yang aku perintahkan maka kerjakan
semampu kamu”.33
Allah berfirman :
27

dan apabila ada selain Alloh Ta’ala yang disembah maka disembah dengan cara batil. (Qaul Mufid, Syaikh
Muhammad bin Abdil Wahhab alWushabi)
28
Muhammad : 19
29
Al Hajj : 62
30
Atau bermakna tidak ada tauladan yang berhak dicontoh selain Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam. Selain
Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam yang dicontoh tanpa dalil maka dicontoh/diikuti dengan cara batil.
Allah ta’ala berfirman :
ن
َ ُوBآS nَ sَ <َ^ `
ً Cِ]Eَ  َءwَC;ِ ْ َأوlِ Wِ  دُوYِ^ اJُRQِ ~S sَ Tَ ْ َوrqُ @5 رS Y5^ rُqCْ ;َ  ِ َل ِإWُأwَ^ اJُRQِ sS ا
“Ikutilah apa yang diturunkan dari Rabbmu kepadamu dan jangan kamu mengikuti selain Allah sebagai
penolong. Sedikit sekali kamu mengambil nasihat”.(al A’raf : 3). Kosekuensi pengucapan syahadat Muhammad
Rasulullah ialah mentaati perintah, membenarkan berita, meninggalkan apa yang dilarang dan cela, tidak
menyembah Allah kecuali dengan syariatnya, dan mengutamakan sabdanya atas ucapan atau pemikiran manusia
selain Rasulullah apapun kedudukannya (Syaikh Muhammad bin Abdil Wahhab al Wushobi, dalam al Qoul al
Mufid, 35&39).
31
Saba : 28.
32
An Nur : 54
33
Muttafaq ‘alaihi. Dari hadits di atas diambil faedah: Wajibnya menjauhi larangan Rasulullah, tidak boleh
mengerjakan sebagian larangan bahkan wajib meninggalkan seluruhnya. Wajib mengerjakan perintahnya, tidak
wajib mengerjakan amalan di luar kemampuan dan mudahnya agama Islam (Syarh Arba’in Nawawiyah, Syaikh
Ibnu al Utsaimin)
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ن
َ Jُ]a
َ ْBpُ ;ْ ق ا
َ Pَ 
َ  َوYُـpَ v
ْ BS ; اPَ c
َ َا ^َ< َوnَه

“Inilah, apa yang dijanjikan Allah (ar Rahman) dan para rasul itu benar”. 34
9. T : Apakah hak Allah atas hamba-hamba-Nya ?35
J : Hak Allah atas hamba-hamba-Nya ialah hamba-hamba harus beribadah kepada-Nya
dan tidak menyekutukan Allah sedikit pun. Dalilnya, dari Mu’adz bin Jabal bahwa Nabi
Shallallahu 'alaihi wa sallam berkata : ﺣﻖ ﺍﷲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩ ﺃﻥ ﻳﻌﺒﺪﻭﻩ ﻭﻻ ﻳﺸﺮﻛﻮﺍ ﺑﻪ ﺷﻴﺌﺎ ﻭ ﺣﻖ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩ

ﻋﻠﻰ ﺍﷲ ﺃﻻ ﻳﻌﺬﺏ ﻣﻦ ﻻ ﻳﺸﺮﻙ ﺑﻪ ﺷﻴﺌﺎ
“Hak Allah atas hamba adalah disembah dan tidak disekutukan dengan apa pun dan hak
hamba atas Allah tidak disiksa bila tidak menyekutukan Allah”.36
10. T : Apakah syirik itu ?37
J : Syirik adalah beribadah kepada selain Allah. Tiap ibadah yang diniatkan untuk selain
Allah disebut syirik. Dalilnya firman Allah :

<ًCْ 4
َ lِ @ِ اJُآBِ o
ْ sُ Tَ > َو
َ ُوا اPQُ c
ْ وَا
“Dan sembahlah Allah dan jangan menyekutukan-Nya dengan sesuatu apa pun”.38
11. T : Apa hukum menggambar makhluk bernyawa ?39
34

Yasin : 52
Hak hamba yang taat adalah hak yang diberikan Allah karena semata-mata karunia dan rahmat-Nya bukan
hak timbal balik sebagaimana hak antar makhluk. Allah lah yang mewajibkan rahmat atas dirinya, tidak ada
makhluk yang dapat mewajibkan Allah memenuhi haknya. (Syaikhul Islam dalam Fath al Majid, 41). AlImam
anNawawi berkata : “Madzhab ahlus sunnah, ahlul hadits, ahli fiqih, dan ahli kalam dari kalangan pengikut
Asys’ari menyatakan: Pelaku dosa dari kaum muslimin yang bertauhid, nasibnya tergantung kehendak Allah
dan orang yang mati dalam keadaan beriman, mengucapkan dua kalimat syahadat dengan ikhlas masuk surga
bila ia telah bertaubat dari dosa-dosanya atau bila ia tidak berbuat dosa-dosa maka ia masuk ke surga secara
langsung. Apabila ia termasuk orang yang menyia-nyiakan kewajiban-kewajiban agama dan melakukan
keharaman-keharaman maka nasibnya tergantung kehendak Allah di akhirat, tidak dipastikan masuk neraka
maupun berhak masuk surga secara langsung, tetapi dipastikan masuk surga pada akhirnya. Sebelum itu
keadaannya dalam mara bahaya. Jika Allah mau, maka Ia menyiksanya dan jika berkehendak maka dimaafkan
dosa-dosanya dengan karuniaNya”. (Syarh Shahih Muslim 1/167)
36
Muttafaqun ‘alaihi.
37
Syirik ada dua macam : Syirik akbar dan syirik kecil. Syirik akbar (besar) tidak diampuni kecuali dengan
tobat sebelum mati (bila mati membawa dosa-dosa syirik ini, langsung masuk neraka). Tidak ada yang selamat
dari syirik akbar kecuali orang yang memurnikan ibadah/tauhidnya kepada Allah, memusuhi kaum musyrikin
karena Allah, membenci mereka dalam rangka mendekatkan diri kepada-Nya,.hanya menjadikan Allah sebagai
satu-satunya penolong dan sesembahan, segala kecintaannya untuk Allah, takut, mengharap, tawakal, minta
tolong, berdo’a hanya kepada Allah, memurnikan tujuannya untuk Allah dalam rangka mengikuti perintah dan
mencari keridhoan-Nya, jika meminta, meminta kepada Allah, bila minta pertolongan, minta pertolongan
kepada Allah, bila beramal, beramal untuk Allah semata. Maka seluruh kehidupannya untuk Allah, meminta
pertolongan hanya kepada Allah dan selalu bersama Allah. Adapun syirik kecil contohnya riya yang ringan,
bersumpah dengan nama selain Allah, dan beramal yang pada asalnya lillah kemudian diperbagus karena orang
lain melihatnya (Ibnul Qoyyim, Madarijus Salikin, 1/260-265)
38
An Nisa : 36)
39
Al Imam an Nawawi berkata : “Melukis gambar makhluk bernyawa sangat diharamkan, termasuk dosa besar
karena pelakunya diancam dengan siksaan yang keras. Apakah digambar di tempat yang hina (yang diinjak)
atau digantung. Apakah di baju, hamparan, uang dirham atau dinar, dinding, bejana atau selain itu dan
perbuatan ini menyamai ciptaan Allah. Adapun gambar pohon dan selain itu yang tidak bernyawa tidak
diharamkan”. (Syarh Shahih Muslim)
Syaikh Abdurrahman bin Hasan Alusy Syaikh berkata : “Sebab diharamkan gambar bernyawa ialah adanya
unsur penyerupaan terhadap ciptaan/makhluk hidup yang Allah cipta. Allah lah maha Pencipta dan Pengatur,
35
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J : Menggambar/memotret gambar bernyawa termasuk dosa besar.40 Dalilnya dari Ibnu
Mas’ud radhiallahu 'anhu bahwa Rasulullah  ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭ ﺳﻠﻢbersabda :
ﺇﻥ ﻤﻥ ﺃﺸﺩ ﺍﻝﻨﺎﺱ ﻋﺫﺍﺒﺎ ﻴﻭﻡ ﺍﻝﻘﻴﺎﻤﺔ ﺍﻝﻤﺼﻭﺭﻭﻥ
“Sesungguhnya manusia yang terbesar siksanya pada hari kiamat ialah orang-orang
yang menggambar makhluk bernyawa”.41

ﻭ ﻟﻌﻦ ﺍﳌﺼﻮﺭ... ىﺮﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﻋﻦ ﲦﻦ ﺍﻟﻜﻠﺐ ﻭ ﲦﻦ ﺍﻟﺪﻡ
Dari Abi Juhaifah radhiallahu 'anhu katanya, Rasulullah IJK  وMNJO P اRJS melarang makan
keuntungan dari menjual anjing, darah … dan melaknat pelukis makhluk bernyawa”.42
Apabila ada yang bertanya padamu : Apakah hubungan menggambar makhluk bernyawa
dengan syirik ? Maka jawablah : Melukis makhluk bernyawa menyamai dan berserikat
bersama Allah dalam penciptaan. Dalilnya dari Aisyah bahwa Rasulullah ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭ ﺳﻠﻢ
berkata :
P اJd ه`نarp يW اfaNoW`م اp adاO سaiW[ اw أef إن
“Manusia yang paling keras siksanya adalah orang-orang yang menyamai ciptaan
Allah”.43
Dan dari Abi Hurairah radhiallahu 'anhu berkata bahwa Rasulullah  ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭ ﺳﻠﻢberkata
ﻭﻣﻦ ﺃﻇﻠﻢ ﳑﻦ ﺫﻫﺐ ﳜﻠﻖ ﻛﺨﻠﻘﻲ
“Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mencipta seperti ciptaan-Ku ?
…”44
12. T : Apakah pengertian ibadah itu ?
J : Ibadah adalah satu nama yang meliputi semua apa yang dicintai dan diridhoi Alloh
Ta’ala . Dalilnya :

ْrqُ ;َ lُ 
َ ْBdَ ُواBqُ o
ْ sَ  َوإِنBَ ْ qُ ;ْ  اfِ َ< ِدQِR;ِ 2َْBdَ Tَ ْ َوrqُ bَc F
 bِ D
َ >
َ نا
S ِ َ ُواBُ qْ َs إِن
Rabb dan Pemilik semua makhluk, Pembentuk Rupa makhluk dan Pencipta ruh yang di tempatkan dalam badan
makhluk yang menyebabkan makhluk dapat hidup.
Iُ ُ Wَ َ ^َ ¢
َ  َوMِ s
ِ و¤ رeِf Mِ Nِ ¥
َ َ _َ `ا ُ¦ َوK
َ I £ُ {8} e
ٍ Nِvf ~ ٍءf ef ٍ Wَ¡
َ K
ُ eِf Mُ Jَ
ْ _َ َ ^َ ¢
َ I ُ£ {7} e
ٍ Nِ eِf ن
ِ aَ_ِْ ا
َ Jْ 
َ  َ[َأdَ  َوMُ oَ Jَ
َ ْ ٍءRw
َ   ُآe
َ
َs
ْ ِي َأWا
{9} ن
َ ُوqُ 
ْ hَ af ¡
ً NِJbَ ¨ ْ ِ َ[ َة
َ ْ َر َواaَdْ ¨
َ ْ َ© َواmْ 
 Wا
7. Yang membuat segala sesuatu yang Dia ciptakan dengan tepat dan benar Yang memulai penciptaan manusia
(Adam) dari tanah.
8. Kemudian Dia menjadikan keturunannya dari saripati air yang hina (air mani).
9. Kemudian Dia menyempurnakan (Adam) dan meniupkan ke dalam (tubuh) nya roh (ciptaan) -Nya dan Dia
menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan dan hati (akal), (tetapi) kamu sedikit sekali bersyukur.
Apabila demikian siksa orang yang menggambar makhluk bernyawa lalu bagaimana dengan orang yang
menyamakan makhluk dengan Allah dan mempersembahkan satu macam ibadah kepada makhluk ? Maka
penyamaaan makhluk dengan khaliq dengan cara mempersembahkan sesuatu ibadah kepada yang tidak berhak
dan menjadikannnya sekutu pada perkara yang khusus bagi Allah, dosa terbesar yang dilakukan hamba. Oleh
karena itulah rasul-rasul diutus dan kitab-kitab diturunkan untuk menerangkan dan melarang kesyirikan dan
menjelaskan keikhlasan ibadah untuk Allah. Lalu Allah menyelamatkan rasul-rasul-Nya dan orang-orang yang
taat dan membinasakan orang-orang yang menentang tauhid dan melanjutkan kesyirikan ….” (Fath al Majid,
581-582)
40
Imam Dzahabi memasukkannya ke dalam dosa besar yang ke Empat Puluh Delapan.
41
Bukhari-Muslim.
42
Bukhori
43
Muttafaq ‘alaihi.
44
Muttafaq ‘alaihi.
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“Jika kamu kafir, maka sesungguhnya Allah tidak memerlukan (iman) mu dan Dia tidak
meridhai dan tidak memerintahkan kekafiran bagi hamba-Nya; dan jika kamu bersyukur,
niscaya Dia meridhai dan mencintai kesyukuranmu serta manambah karuniaNya”. 45
13. T : Dimanakah Allah ?
J : Allah di atas langit meninggi di atas ‘arsyNya46. Dalilnya :

ُ` ُرmhَ ¬
َ ض َِذَا ِه
َ ْ¨ر
َ ْ اIُ ُ dِ «
َ 
ِ
ْ pَ َ~ ِء أَنm
 W ِ¬ اef Iُxiِfَءَأ
“Apakah kamu merasa aman terhadap Allah yang di langit bahwa Dia akan menjungkir
balikkan bumi bersama kamu, sehingga dengan tiba-tiba bumi itu berguncang?”47
ﺍﻟﺮﲪﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺮﺵ ﺍﺳﺘﻮﻯ
“Ar Rahman (Yang Maha Penyayang) meninggi di atas ‘arsy (singgasananya)”.48
Dari Abi Hurairah bahwa Rasulullah  ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭ ﺳﻠﻢsaw berkata :
ﻳﱰﻝ ﺭﺑﻨﺎ ﺗﺒﺎﺭﻙ ﻭﺗﻌﺎﱃ ﻛﻞ ﻟﻴﻠﺔ ﺇﱃ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﺣﲔ ﻳﺒﻘﻰ ﺛﻠﺚ ﺍﻟﻠﻴﻞ ﺍﻵﺧﺮ ﻓﻴﻘﻮﻝ ﻣﻦ ﻳﺪﻋﻮﱐ ﻓﺄﺳﺘﺠﻴﺐ ﻟﻪ ﻭﻣﻦ ﻳﺴـﺄﻟﲏ ﻓﺄﻋﻄﻴـﻪ ﻭﻣـﻦ
ﻳﺴﺘﻐﻔﺮﱐ ﻓﺄﻏﻔﺮ ﻟﻪ
“Rabb kita tabaroka wa ta’ala (Yang Maha Baik dan Tinggi) turun tiap malam ke langit
dunia (paling bawah) ketika ⅓ malam terakhir. Ia berkata : “Siapa yang berdo’a kepada
Ku akan Aku penuhi dansiapa yang meminta kepada Ku maka akan Aku beri dan siapa
yang minta ampunan kepada Ku akan Aku ampuni”.49
Dan “turun” berarti dari tempat ketinggian.
14.

T : Apakah Allah bersama kita ?
J : Allah bersama kita dalam pengertian Ia mengetahu dengan ilmunya semua gerak-gerik
dan diam kita di mana kita berada. Allah berfirman :

ﻭﻫﻮ ﻣﻌﻜﻢ ﺃﻳﻨﻤﺎ ﻛﻨﺘﻢ
“Dan Dialah Allah bersama kalian di manapun kalian berada”. 50
45

(az Zumar : 7) Apa-apa yang tidak diridhai dan dicintai Allah bukan ibadah walaupun semua manusia
meridhai dan mencintainya. Tanda suatu ibadah dicintai adalah adanya perintah dan pujian terhadapnya dan
tanda suatu amalan dibenci adalah adanyalarangan dan ancaman neraka bagi pelakunya. Syukur adalah satu
macam ibadah yang Allah ridhoi. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata : “Ibadah ialah ketaatan kepada Allah
dengan melaksanakan perintah-perintah-Nya melalui syariat rasul atau ucapan-ucapan dan amal-amal yang lahir
dan batin yang dicintai dan diridhoi Allah”. (Fath al Majid, 26)
46
Semua ayat dan hadits shahih yang mengabarkan semayam (istiwa) Allah adalah benar dan pasti, tidak bisa
dimaknakan kepada makna lain karena lafadz istiwa yang dihubungkan langsung dengan huruf “ ‘ala ”
bermakna “tinggi dan naik”. Ahlus Sunnah beriman terhadap berita Allah tentang sifat-Nya bahwa Ia istiwa di
atas ‘Arsy terpisah dari makhluk dan tidak sama sifat-Nya dengan sifat makhluk serta tidak bisa kita gambarkan
bagaimana istiwa-Nya. Imam Malik berkata : “Istiwa maknanya jelas, cara istiwa tidak diketahui”. (Syarh al
Aqidah al Wasitiah, Khalil Harras, 148)
47
al Mulk : 16 Istawa ‘ala bermakna meninggi, istawa ila bermkna menuju, istawa bermakna menjadi dewasa
dan lurus. (Syarah Aqidah Thahawiah, Imam Abul Izzi, Kamus Munawir)
48
Thoha : 5
49
Muttafaq ‘alaihi.
50
al Hadid : 4.
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ﻮ ﹶﻥﺴﺒ
ِ ﺗ ﹾﻜﺎﻢ ﻣ ﻌ ﹶﻠ ﻳﻭ ﻢ ﺮ ﹸﻛ ﻬ ﺟ ﻭ ﻢ  ﹸﻛﺳﺮ ﻢ ﻌﻠﹶ ﻳ ﺽ
ﺭ ﹺ ﻲ ﹾﺍ َﻷﻭﻓ ﺕ
 ﺍﺎﻭﻤﻲ ﺍﻟﺴﷲ ﻓ
ُ ﻮ ﺍ ﻫ ﻭ
“Dan Dialah Allah (Yang disembah), baik di langit maupun di bumi; Dia mengetahui apa
yang kamu rahasiakan dan apa yang kamu lahirkan dan mengetahui (pula) apa yang kamu
usahakan”.51
Ibnu Katsir berkata : “Allah mengetahui apa yang tersembunyi dan yang tampak di langit
dan di bumi”.52
15.

T : Apakah Islam itu ?
J : Islam adalah berserah diri kepada Allah dengan tauhid, mengikatkan diri kepada Allah
dengan ketaatan dan memurnikan diri dari kesyirikan53. Dalilnya firman Allah :
ﲔ
 ﺘﺨﹺﺒ
 ﻤ  ﹺﺮ ﺍ ﹾﻟﺑﺸﻭ ﻮﺍﻠﻤ ﺳ ﻪ ﹶﺃ ﺪ ﹶﻓ ﹶﻠ ﺣ ﺍﻪ ﻭ ﻢ ﹺﺇﹶﻟ ﻬ ﹸﻜ ﹶﻓﹺﺈﹶﻟ
“Maka ilahmu ialah ilah Yang Maha Esa54, karena itu ihlas dan terimalah hukumNya.
Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk, takut dan merendahkan diri
kepada Allah”.55
ن
َ Jُp]ِ 
ْ ^G rُ~Wَ َوأTS  ِإY
S sُ Jُpsَ Tَ  َوlِ sِ <َ\sُ 9
S v
َ >
َ ا اJُ\sS ا اJُb^َ  ءَاY
َ dِn;S َ< اgGd<َأdَ

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadaNya56, dan jagalah selalu dalam keadaan Islam pada kondisi sehat dan selamat agar kamu
mati di atas Islam”.57
16.

T : Ada berapakah rukun Islam ?
J : Rukun Islam ada lima. Dalilnya dari Abdillah bin Umar bahwa Rasulullah ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭ
 ﺳﻠﻢberkata :

51

al An’am : 3.
Tafsir Ibnu Katsir.
53
Syaikh Muhammad bin Abdil Wahhab berkata : Islam adalah berserah diri kepada Allah dengan tauhid,
tunduk taat dan berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Maknanya berserah diri kepada Allah secara syar’i
(bukan kauni) dengan beribadah kepada-Nya semata, melaksanakan perintah-perintah dan larangan-laranganNya dan berlepas diri dan menyingkir dari kesyirikan dan pelakunya. Sebagaimana yang dilakukan Ibrahim
‘alaihis salam
ﻰﺣﺘ ﺍﺑﺪﺂ ُﺀ ﹶﺃﻐﻀ ﺒﺍﹾﻟﻭ ﹸﺓ ﻭ ﺍﻌﺪ ﻢ ﺍ ﹾﻟ ﻨ ﹸﻜﻴ ﺑﻭ ﺎﻨﻨﻴ ﺑ ﺍﺑﺪﻭ ﻢ ﺎ ﹺﺑ ﹸﻜﺮﻧ ﷲ ﹶﻛ ﹶﻔ
ِ ﻥ ﺍ ﻭﻦ ﺩﻭ ﹶﻥ ﻣﺒﺪﻌ ﺗ ﺎﻣﻤ ﻭ ﻢ ﻨ ﹸﻜﺍ ﻣﺮﺀَﺁﺅ ﺑ ﺎﻢ ﹺﺇﻧ ﻣ ﹺﻬ ﻮ ﻟ ﹶﻘ ﻪ ﹺﺇ ﹾﺫ ﻗﹶﺎﻟﹸﻮﺍ ﻌ ﻣ ﻦ ﻳﺍﻟﱠﺬﻢ ﻭ ﻴﺍﻫﺑﺮ ﻲ ﹺﺇﻨ ﹲﺔ ﻓﺴ
 ﺣ ﻮ ﹲﺓ ﺳ ﻢ ﺃﹸ ﺖ ﹶﻟ ﹸﻜ
 ﻧﺪ ﻛﹶﺎ ﹶﻗ
52

ﻩ ﺪ ﺣ ﻭ ﷲ
ِ ﻮﺍ ﺑﹺﺎﻣﻨ ﺆ ﺗ
“Sesungguhnya telah ada suri tauladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang beriman yang bersama
dengannya; ketika mereka berkata kepada kaum mereka : "Sesungguhnya kami berlepas diri daripada kamu dan
daripada apa yang kamu sembah selain Allah, kami ingkari agama dan jalanmu dan telah nyata (disyariatkan)
permusuhan antara kami dan kamu dan kebencian untuk selama-lamanya sampai kamu beriman kepada Allah
saja”. (al Mumtahanah : 4) (Syarh Tsalatsatul Ushul, Syaikh Ibnu Utsaimin, 42) Yakni sampai kamu
menyembah Allah Ta’ala semata dan melepaskan berhala-berhala selainNya. (Tafsir Ibnu Katsir)
54
Walaupun syarita umat-umat sebelum kita berbeda-beda, semuanya menyeru ibadah kepada Alloh Ta’ala
semata.
55
ALHajj:34
56
Bersungguh-sungguhlah di jalan Allah, jangan takut terhadap celaan orang yang mencela dan tegakkan
keadilan kepada diri dan orang lain. (Ibnu Katsir).
57
Karena seseorang mati pada kebiasaan yang ia lakukan. (Ibnu Katsir) Ali Imran :102
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ﺑﲏ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﲬﺲ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﻌﺒﺪ ﺍﷲ ﻭﻳﻜﻔﺮ ﲟﺎ ﺩﻭﻧﻪ ﻭﺇﻗﺎﻡ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺇﻳﺘﺎﺀ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﻭﺣﺞ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﻭﺻﻮﻡ ﺭﻣﻀﺎﻥ
“Islam di bangun di atas lima rukun : syahadat la ilaha illallah dan Muhammad
Rasulullah, menegakkan shalat, membayar zakat, haji dan puasa ramadhan”.58
17.

T : Apakah Islam telah sempurna atau masih perlu disempurnakan ?
J : Agama Islam telah sempurna tidak perlu penyempurnaan dari manusia. Dalilnya :
ﺎﻳﻨﻡ ﺩ ﻼ
ﺳ ﹶ ﻢ ﹾﺍ ِﻹ ﺖ ﹶﻟ ﹸﻜ
 ﻴﺭﺿ ﻭ ﻲﻤﺘ ﻌ ﻢ ﹺﻧ ﻴ ﹸﻜ ﻋ ﹶﻠ ﺖ
 ﻤ ﻤ ﺗ ﻭﹶﺃ ﻢ ﻨ ﹸﻜﺩﻳ ﻢ ﺖ ﹶﻟ ﹸﻜ
 ﻤ ﹾﻠ ﻡ ﹶﺃ ﹾﻛ ﻮ ﻴﺍ ﹾﻟ
“Pada hari ini telah Kusempurnakan59 untuk kamu agamamu dan telah Kusempurnakan
ni`matKu kepadamu dan telah Kuridhai Islam itu jadi agamamu”.60

18.

T : Dari manakah seorang muslim mengambil Agamanya ?
J : Seorang muslim mengambil agama dari Al Qur’an dan as Sunnah dengan
pemahaman salaf. Dalilnya :
ْﻴﻬﹺﻢ ﻋ ﹶﻠ ﺘﻠﹶﻰ ﻳ ﺏ
 ﺎﻜﺘ ﻚ ﺍﹾﻟ
 ﻴ ﻋ ﹶﻠ ﺎﺰ ﹾﻟﻨ ﺂﺃﹶﻧﻢ ﹶﺃﻧ ﻔ ﹺﻬ ﻳ ﹾﻜ ﻢ ﻭﹶﻟ ﹶﺃ
“Apakah tidak cukup bagi mereka bahwa Kami telah menurunkan kepadamu Al Kitab
(Al Qur'an) sedang dia dibacakan kepada mereka?61
FirmanNya :
ﺧ ﹺﺮ ﻮ ﹺﻡ ﹾﺍ َﻷ ﻴﺍﹾﻟﷲ ﻭ
ِ ﻮ ﹶﻥ ﺑﹺﺎﻣﻨ ﺆ ﺗ ﻢ ﺘﻮ ﹺﻝ ﺇﹺﻥ ﻛﹸﻨﺳﺍﻟﺮﷲ ﻭ
ِ ﻩ ﹺﺇﻟﹶﻰ ﺍ ﻭﺮﺩ ﻰ ٍﺀ ﹶﻓ ﺷ ﻲﻢ ﻓ ﺘﻋ ﺯ ﺎﺗﻨ ﻢ ﹶﻓﺈﹺﻥ ﻨ ﹸﻜﻣ

58

Muttafaq alaihi. Dalam salah satu riwayat Muslim didahulukan puasa atas haji. Ibnu Hajar berkata : “Empat
rukun dibangun di atas satu rukun, syahadat karena empat rukun itu tidak sah kecuali setelah adanya syahadat.
Jadi syahadat adalah rukun utama sedang rukun yang lainnya penguat dan pelengkap. Diumpamakan sebuah
rumah mempunyai lima tiang, satu tiang utama yang kalau patah maka rumah akan roboh dan apabila tiang itu
telah berdiri sedang empat tiang yang lain patah maka rumah masih berdiri dan masih disebut rumah”. (Fath Al
bari 1/63). Dua kalimat syahadat dianggap satu rukun karena ibadah-ibadah dibangun diatasnya. Maka ibadahibadah tidak diterima kecuali dengan ikhlas yang terkandung di dalam syahadat la illaha illa Allah dan
mengikuti Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam yang terkandung dari syahadat Muhammad Rasulullah. (
Syaikh Ibnu al Utsaimin, Syarh ats Tsalatstu al Ushul, 47 )
59
Yaitu Islam agama yang tidak punya aib, kekurangan, celah maupun sesuatu yang di luar hikmah.
Kenikmatan yang dimaksud adalah kenikmatan mutlak yang mengantarkan umat Islam kepada kebahagiaan
abadi yang husus diberikan kepada orang-orang beriman. (Ijtima’ Jususy alIslamiah, Ibnu Qayyim, 1-3)
60
AlMaidah:3 Kenikmatan Allah yang terbesar yang diberikan kepada umat Islam sehingga mereka tidak
membutuhkan agama selain Islam dan selain Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wa sallam. (Ibnu Katsir)
Pehatikanlah bagaimana Allah memberikan karakter kesempurnaan bagi agama pilihannya yang di khususkan
untuk umat Islam dan bagi kenikmatan agama Ia curahkan kepada meraka, yaitu agama ini tidak mempunyai
kekurangan, aib, celah maupun sesuatu yang diluar hikmah. Kenikmatan yang dimaksudkan adalah kenikmatan
mutlak yang menyampaikan umat Islam pada kebahagiaan abadi. Kenikmatan ini khusus dimiliki orang-orang
beriman, tidak dimiliki orang kafir. Adapun kenikmatan nisbi seperti badan sehat, kedudukan, banyak anak,
istri, pangkat, harta dan sebagainya dimiliki orang beriman dan orang kafir. Pada hakikatnya kenikmatan ini
bencana dan kecelakaan bagi orang-orang kafir baik di dunia maupun di akhirat. Di dunia, harta mereka
menjadi sebab permusuhan, pertengkaran dan pembunuhan. Di akhirat, mereka terkena azab karena harta dan
kenikmatan itu mereka pakai untuk berbuat dosa dan kemaksiatan. ( Ijtima al Juyusy Al Islamiyah, Ibnu
Qoyyim, 1-3).
61
AlAnkabut :51
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“Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada
Allah (Al Qur'an) dan Rasul (sunnahnya sepeniggalnya), jika kamu benar-benar beriman
kepada Allah dan hari kemudian”.62
FirmanNya :
ﻢ ﻴ ﹺﻬﻋﹶﻠ ﺖ
 ﻤ ﻌ ﻧﻦ ﹶﺃ ﻳﻁ ﺍﱠﻟﺬ
ﺍ ﹶﺻﺮ

“Yaitu jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat.63
ﺎﻟﱢﲔﻻ ﺍﻟﻀﻢ ﻭ ﻴ ﹺﻬﻋﹶﻠ ﺏ
ﻮ ﹺﻐﻀ ﻤ ﻴ ﹺﺮ ﺍﹾﻟﹶﻏ
“Bukan jalannya orang-orang yang Engkau murkai64 dan orang-orang yang sesat.65
Dan FirmanNya :
ﺍﺼﲑ
 ﻣ ﺕ
 ﺂ َﺀﻭﺳ ﻢ ﻬﻨ ﺟ ﻪ ﻠ ﺼ
 ﻧﻭ ﻮﻟﱠﻰ ﺗﺎﻪ ﻣ ﻮﻟﱢ ﻧ ﲔ
 ﻣﹺﻨ ﺆ ﻤ ﺳﺒﹺﻴ ﹺﻞ ﺍﹾﻟ ﺮ ﻴ ﻊ ﹶﻏ ﹺﺒﻳﺘﻭ ﻯﻬﺪ ﻪ ﺍﹾﻟ ﻦ ﹶﻟ ﺒﻴﺗﺎ ﻣﻌﺪ ﺑ ﻦﻮ ﹶﻝ ﻣﺳﻗ ﹺﻖ ﺍﻟﺮ ﺎﻳﺸ ﻦﻭﻣ
“Barangsiapa yang menempuh selain jalan syariat rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam
sesudah jelas kebenaran baginya kebenaran risalanya (syariatnya) dan mengikuti66 jalan yang
bukan jalan orang-orang mu'min maka Kami gabungkan ia kepada orang-orang kafir dan
sesat dan Kami dan Kami masukkan ia ke dalam Jahannam. Jahanam itu seburuk-buruk
tempat kembali”.67
62

AnNisa :59. Ayat ini adalah perintah yang kuat dan pasti tentang kewajiban pengembalian semua perselisihan
kepada Allah dan Rasul-Nya ( Sunah Rasul ). Barang siapa menghalangi hukum Allah maka ia menentang
perintah Allah. Barang siapa menyeru kepada selain hukum Allah dan Rasul-Nya, maka ia menyeru kepada
tradisi jahiliyah. Seorang tidak beriman sebelum mengembalikan semua perselisihan kepada Allah dan RasulNya. Mengembalikan semua perselisihan kepada Allah dan Rasul-Nya adalah kebaikan bagi kehidupan dan
kebahagiaan dunia dan akhirat serta faktor pendatang kebahagiaan dunia dan akhirat. Seandainya seluruh
manusia mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka tdak ada kejahatan sedikit pun di dunia ini, baik secara umum
maupun pribadi. Dengan kata lain, kejelakan-kejelakan di dunia dan akhirat yang menimpa manusia disebabkan
oleh ketidaktahuan dan meninggalkan syariat Rasulullah. Maka inilah keterangan yang tepat bahwa tidak ada
keberuntungan dan keselamatan bagi seseorang kecuali dengan bersungguh-sungguh dalam mengenali dan
mengamalkan syariat Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam . ( Ibnul Qoyyim, At Tibyan Fi Aqsam Al
Qur’an, 430 – 431)
63
Dari golongan para nabi, shiddiqin, syuhada dan orang-orang shalih. (lihat anNisa :69) (Ibnu Katsir)
64
Orang-orang Nashara sebelum di utus Rasulullah IJK  وMNJO P اRJS dan tiap orang yang beramal tanpa dasar
kebenaran (alQur’an dan assunnah). (Ibnu Katsir)
65
Yahudi dan tiap orang yang mengetahui kebenaran tapi tidak mengamalkannya. (Tafsir Ibnu Katsir dan Ibnu
al’Utsaimin). Sangat sedikit orang yang mencari dan menempuh jalan yang lurus dan sangat sedikit dan sulit
mendapatkan teman dalam pencarian dan perjalanannya, sementara tabiat kepribadian ngiris dalam kesendirian
dan senang bersama-sama, maka Allah mengingatkan bahwa teman sejatinya adalah orang-orang yang telah
diberi kenikmatan yaitu para nabi, shiddiqin, syuhada, dan orang-orang soleh. Maka baginya tidak perlu merasa
kesepian hidup di jamannya dan tidak heran terhadap banyak orang yang lari dari jalan yang lurus. Yang pada
hakekatnya mereka kecil nilainya. Sebagian salaf mengatakan :
Tetaplah di jalan kebenaran dan jangan takut walau sedikit orang yang menempuhnya.
Jauhilah jalan kebatilan dan jangan tertipu oleh banyaknya orang yang sesat.
(Madārijus Salikin, Ibnul Qayyim, 1/28-29)
66
Mengikuti selain jalan orang-orang beriman merupakan kelaziman bagi setiap orang yang menentang rasul
dan menyelisihinya. Terkadang menyelisihi terhadap nash yang pasti dan terkadang menyelisihi ijma ulama.
67
AnNisa :115. Yakni barang siapa menempuh selain jalan syariat yang dibawa Rasulullah IJK  وMNJO P اRJS
hingga ia di satu sisi dan syariat di sisi lain dengan kesengajaan setelah kebenaran sampai dan nyata baginya
maka ia akan menerima siksa yang keras. Menyelisih jalan yang bukan jalan syariat merupakan kelaziman bagi
tiap orang yang menentang dan menyelisihi rasul. Bisa jadi menyelisihi nash yang tegas dan terkadang
menyelisihi ijma’ umat. (Tafsir Ibnu Katsir, 4/274 ).
Jalan orang orang beriman meliputi aqidah dan amal-amal. Dari ayat ini dipahami bahwa orang yang tidak
sengaja menyelisihi Rasul dan jalan orang-orang yang beriman kemudian terjerumus ke dalam dosa dan
kesalahan maka tidak disiksa tetapi dimaafkan dan dijaga dari dosa-dosa pada waktu akan datang. (Tafsir al
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Dan lihat hadits setelah ini.
19.

T : Apakah aqidahmu ?
J : Aku sunni salafi68. Dalilnya hadits ‘Irbadl bin Sariah bahwa Nabi Rasulullah ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ
 ﻭ ﺳﻠﻢberkata
ﺎ ﻭﻋﻀﻮﺍ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻨﻮﺍﺟﺬ ﻭﺇﻳﺎﻛﻢ ﻭﳏﺪﺛﺎﺕ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﻓﺈﻥ ﻛﻞ ﳏﺪﺛﺔ ﺑﺪﻋﺔ ﻭﻛﻞ ﺑﺪﻋﺔ ﺿﻼﻟﺔ ﻓﻌﻠﻴﻜﻢ ﺑﺴﻨﱵ ﻭﺳﻨﺔ ﺍﳋﻠﻔﺎﺀ ﺍﳌﻬﺪﻳﲔ ﺍﻟﺮﺍﺷﺪﻳﻦ ﲤﺴﻜﻮﺍ
“Kamu harus berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah khulafa ar rasyidin yang
diberi petunjuk. Peganglah kuat-kuat dan gigitlah dengan gigi geraham dan jauhilah
perkara-perkara baru dalam agama. Sesungguhnya tiap perkara baru itu bid’ah dan tiap
bid’ah itu sesat”.69

20.

T : Siapakah rasul yang pertama ?
J : Rasul pertama adalah Nuh ‘alaihis salam dan rasul terakhir23) dan paling utama/afdhol
adalah Muhammad  ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭ ﺳﻠﻢPengutusan Muhammad  ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭ ﺳﻠﻢmerupakan awal

Karimir Rahman, As Sa’di, 166 ). Yakni barang siapa menempuh selain jalan syariat yang dibawa Rasulullah
IJK  وMNJO P اRJS hingga ia di satu sisi dan syariat di sisi lain dengan kesengajaan setelah kebenaran sampai dan
nyata baginya maka ia akan menerima siksa yang keras. Menyelisih jalan yang bukan jalan syariat merupakan
kelaziman bagi tiap orang yang menentang dan menyelisihi rasul. Bisa jadi menyelisihi nash yang tegas dan
terkadang menyelisihi ijma’ umat. (Tafsir Ibnu Katsir, 4/274 ).
Jalan orang orang beriman meliputi aqidah dan amal-amal. Dari ayat ini dipahami bahwa orang yang tidak
sengaja menyelisihi Rasul dan jalan orang-orang yang beriman kemudian terjerumus ke dalam dosa dan
kesalahan maka tidak disiksa tetapi dimaafkan dan dijaga dari dosa-dosa pada waktu akan datang. (Tafsir al
Karimir Rahman, As Sa’di, 166 ).
68
Sunni nisbat kepada as sunnah yakni orang yang berpegang teguh dengan as sunnah. Salaf, dilihat dari sisi
waktu adalah orang-orang yang berada di generasi utama (3 generasi awal Islam). Sedangkan yang
dimaksudkan adalah shahabat, tabi’in, tabi’ut tabi’in dan orang-orang setelah mereka dari ulama sunnah seperti
Ahmad, Syafi’i, Bukhori., Malik, al Auza’i, Nawawi, dll dan ulama golongan yang selamat dan ditolong.
Mereka adalah pemimpin ahli hadits dan pengikut mereka. (al Mizan, Adz Dzahabi 1/4, Darut Ta’arudl baina an
naql wa al Aql, Ibnu Taimiyah, 4/95, al Aqo’id as Salafiyah, Ibnu Hajar, Lisan al Arab 1/8). Salafi adalah nisbat
kepada generasi salaf.
69
HR.Abu Dawud, hasan.
23)
Al Imam At Thohawi berkata : “Muhammad  ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭ ﺳﻠﻢpenutup para nabi, imam orang-orang bertakwa
dan pemimpin para nabi. Dalil bahwa beliau pemimpin orang-orang bertakwa ialah :
ﻢ ﻴﺣﺭ ﺭُ ﷲ ﹶﻏﻔﹸﻮ
ُ ﺍﻢ ﻭ ﺑ ﹸﻜﻮﻢ ﹸﺫﻧ ﺮ ﹶﻟ ﹸﻜ ﻔ ﻐ ﻳﷲ ﻭ
ُ ﻢ ﺍ ﺒ ﹸﻜ ﺤﹺﺒ
 ﻳ ﻮﻧﹺﻲﹺﺒﻌﷲ ﻓﹶﺎﺗ
َ ﻮ ﹶﻥ ﺍﺤﺒ
 ﺗ ﻢ ﺘﹸﻗ ﹾﻞ ﺇﹺﻥ ﻛﹸﻨ
“ Katakanlah hai Muhammad: "Jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku (Muhammad Shallallahu
'alaihi wa sallam), niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu dan Allah Maha Pengampun lagi
Maha Penyayang”. (Ali Imran :31)
Tiap orang yang diikuti dan dicontoh dalam agama maka ia orang bertakwa.
Al Imam at Thohawi berkata : “Beliau orang yang dicintai Rabbul ‘alamin, semua yang mengaku nabi
setelahnya maka sesat dan dusta. Dan beliau diutus kepada semua jin dan manusia dengan membawa
kebenaran, nur, petunjuk dan cahaya yang terang benderang”. Sebagaimana Ibrahim, Rasulullah  telah
mencapai kedudukan di atas kecintaan dari Allah yaitu khullah, rasa cinta yang sangat mendalam. Rasulullah 
berkata : “Allah menjadikan khalil (khullah) sebagaiamana Ia menjadikan Ibrahim sebagai khalil.
Dalil diutusnya beliau ke bangsa jin
Iٍ NِWب َأ
ٍ َاO
َ ْef Iُْآq²
ِ pُْ َوIُ dِ `ُ_ ُذef IُWَ ْqِ ْ pَ Mِ dِ ُ`اifِ  َوءَاP
ِ ¬ا
َO
ِ \ُ`ا دَاNِ¢َ~ َأifَ ْ`bَ aَp
Jin berkata : “Hai kaum kami, terimalah (seruan) orang yang menyeru kepada Allah dan berimanlah kepadaNya niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu dan melepaskan kamu dari azab yang pedih”. (Al Ahqof
: 31)
Dalil diutusnya beliau kepada seluruh manusia
ﺍﻳﺮﻧﺬﻭ ﺍﺸﲑ
 ﺑ ﺱ
ﺎ ﹺﻠﻨﻙ ﹺﺇ ﱠﻻ ﻛﹶﺂﱠﻓ ﹰﺔ ﻟ ﺎﺳ ﹾﻠﻨ ﺂﹶﺃﺭﻭﻣ
“Dan tidaklah Aku mengutusmu kecuali kepada seluruh manusia sebagai pemberita kabar gembira dan
peringatan”. (Saba : 21).
Dalil beliau membawa agama, nur, petunjuk, kebenaran dan cahaya yang terang benderang
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tanda kiamat kecil. Kita wajib mengimani para rasul semuanya. Dalil Nuh ‘alaihis salam
rasul pertama adalah hadits Abu Hurairah radhiallahu 'anhu bahwa Nabi ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭ ﺳﻠﻢ
menceritakan keadaan manusia di padang mahsyar (tempat berkumpul seluruh manusia
dari awal sampai terakhir pada hari kiamat). Manusia mendatangi Nuh lalu berkata :
ﻴﺎ ﻨﻭﺡ ﺃﻨﺕ ﺃﻭل ﺍﻝﺭﺴل ﺇﻝﻰ ﺍﻷﺭﺽ ﻭﺴﻤﺎﻙ ﺍﷲ ﻋﺒﺩﺍ ﺸﻜﻭﺭﺍ
“Hai Nuh, engkau adalah rasul yang pertama di muka bumi ini dan Allah menamakan
engkau seorang hamba yang bersyukur”.71
Dalil Muhammad  ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭ ﺳﻠﻢrasul terakhir
<ًpCِ]c
َ ْ ٍء24
َ 65 qُ @ِ >
ُ نا
َ <َ َوآY
َ C5CQِ bS ; اrَ sَ <َ=> َو
ِ لَ اJُaرS Yِq;َ ْ َوrqُ ;ِ <َuر5 Y5^ Pٍ v
َ  َأwَ@ٌ َأPpS i
َ ُ^ ن
َ <َ<آS^
“Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia
adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi. Dan adalah Allah Maha Mengetahui segala
sesuatu”.72
Dan dari hadits Tsauban radhiallahu 'anhu bahwa Nabi  ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭ ﺳﻠﻢberkata
ﻭﺃﻧﺎ ﺧﺎﰎ ﺍﻟﻨﺒﻴﲔ ﻻ ﻧﱯ ﺑﻌﺪﻱ
“Aku adalah penutup para nabi dan tidak ada nabi setelah ku”.73
Dalil bahwa Muhammad  ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭ ﺳﻠﻢadalah nabi yang paling afdhal yaitu hadits Abu
Hurairah radhiallahu 'anhu bahwa Nabi  ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭ ﺳﻠﻢbersabda:

ﺃﻧﺎ ﺳﻴﺪ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻣﺔ

“Aku adalah pemimpin para nabi pada hari kiamat”. 74

Dalil keharusan beriman kepada mereka semua dan barangsiapa mengingkari salah satu
dari mereka maka dianggap mengingkari semua nabi.

ﻪ ﻠ ﺳ ﻦ ﺭﺪ ﻣ ﺣ ﻦ ﹶﺃ ﻴ ﺑ ﻕ
 ﻧ ﹶﻔﺮ ﻪ ﹶﻻ ﻠ ﺳ ﺭ ﻭ ﻪ ﺘﹺﺒﻭ ﹸﻛ ﻪ ﺘﺋ ﹶﻜﻼ
ﻣ ﹶ ﻭ ﷲ
ِ ﻦ ﺑﹺﺎ ﻣ ﻮ ﹶﻥ ﹸﻛ ﱞﻞ ﺀَﺍﻣﻨ ﺆ ﻤ ﺍﹾﻟﻪ ﻭ ﺑﻦ ﺭﻪ ﻣ ﻴ ﺂﺃﹸﻧ ﹺﺰ ﹶﻝ ﹺﺇﹶﻟﻮ ﹸﻝ ﹺﺑﻤﺳﻦ ﺍﻟﺮ ﻣ ﺀَﺍ
“Rasul itu (Muhammad) telah beriman kepada Al Qur'an yang diturunkan kepadanya dari
robnya, demikian pula orang-orang yang beriman. Semuanya beriman kepada Allah,
malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya dan rasul-rasul-Nya,"Kami tidak membedabedakan antara seseorangpun dari rasul-rasul-Nya", dan mereka mengatakan,"Kami
mendegar kalamMu dan memahaminya dan kami ta'at. Ampuni dan berilah rahmat
kepada ya rob kami dan kepada Engkaulah tempat kembali pada hari kiamat”.75
Allah ta’ala berfirman :

ﻭ ﹶﻥ ﺃﹶﻥﻳﺮﹺﻳﺪﻭ ﺾ
ﻌ ﹴ ﺒﺮ ﹺﺑ ﻧ ﹾﻜ ﹸﻔﻭ ﺾ
ﻌ ﹴ ﺒﻦ ﹺﺑ ﻣ ﺆ ﻧ ﻳﻘﹸﻮﻟﹸﻮ ﹶﻥﻭ ﻪ ﻠ ﺳ ﺭ ﻭ ﷲ
ِ ﻦ ﺍ ﻴ ﺑ ﻗﹸﻮﺍﻳ ﹶﻔﺮ ﻭ ﹶﻥ ﺃﹶﻥﻳﺮﹺﻳﺪﻭ ﻪ ﻠ ﺳ ﺭ ﻭ ﷲ
ِ ﻭ ﹶﻥ ﺑﹺﺎﻳﻜﹾ ﹸﻔﺮ ﻦ ﻳِﻥﱠ ﺍﻟﱠﺬ
{151} ﺎﻬﹺﻴﻨﺎ ﻣﻋﺬﹶﺍﺑ ﻦ ﻓﺮﹺﻳ ﻟ ﹾﻠﻜﹶﺎ ﺎﺪﻧ ﺘﻋ ﻭﹶﺃ ﺎﺣﻘ ﻭ ﹶﻥﻓﺮ ﻢ ﺍﹾﻟﻜﹶﺎ ﻫ ﻚ
 ﺋﻭ ﹶﻻ { ﹸﺃ150} ﻼ
ﺳﺒﹺﻴ ﹰ ﻚ
 ﻟﻦ ﹶﺫ ﻴ ﺑ ﺨﺬﹸﻭﺍ
 ﻳﺘ

ﺤﻖ
 ﻳ ﹺﻦ ﺍ ﹾﻟﻭﺩ ﻯﻬﺪ ﻪ ﺑﹺﺎﹾﻟ ﻮﹶﻟﺭﺳ ﺳ ﹶﻞ ﺭ ﻱ ﹶﺃﻮ ﺍﻟﱠﺬ ﻫ
“Dialah yang mengutus rasul-Nya dengan membawa petunjuk (ajaran) dan agama yang benar”. (atTaubah :33)
(Ash Shaff : 9) (Syarh al Aqidah at Thohawiyah, 158-166)
71
Muttafaqun ‘alaihi.
72
Al Ahdzab : 40
73
HR.Muslim
74
Muttafaqun ‘alaihi.
75
Al Baqarah : 285.
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“Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada Allah dan rasu-rasul-Nya76. Mereka
bermaksud memperbedakan antara keimanan kepada Allah dan rasul-rasul-Nya, dengan
mengatakan: "Kami beriman kepada sebagian rasul dan kami kafir terhadap sebagian yang
lain",77 serta bermaksud dengan perkataan itu menjadikan iman dan kafir satu agama yang di
tengah-tengah. Merekalah orang-orang yang kafir sebenar-benarnya. Kami telah
menyediakan untuk orang-orang yang kafir itu siksaan yang menghinakan78.
Dalil bahwa pengutusan Muhammad Rasulullah  ﺻﻠىﺎﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢawal tanda kiamat kecil
adalah hadits dari Sahl bin Sa’d

ﺑﻌﺜﺖ ﻭ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﻛﻬﺎﺗﲔ
“Aku diutus dalam keadaan aku dan hari kiamat seperti ini”79. Sambil mengisyaratkan
dengan jemarinya.
21.

T : Apa dakwah para rasul ?
J : Para rasul mengajak manusia beribadah kepada Allah semata.80 Dalilnya firman Allah
:
ﺕ
 ﻮﺍ ﺍﻟﻄﱠﺎﻏﹸﻮﺘﹺﻨﺒﺟ ﺍﷲ ﻭ
َ ﻭﺍ ﺍﺒﺪﻋ ﻥ ﺍ ﻮ ﹰﻻ ﹶﺃﺳﺔ ﺭ ﻲ ﹸﻛﻞﱢ ﹶﺃﻣﺎ ﻓﻌ ﹾﺜﻨ ﺑ ﺪ ﻭﹶﻟ ﹶﻘ
“Sungguh Kami telah mengutus seorang rasul pada tiap umat yang memerintahkan
sembahlah Allah dan jauhilah thoghut”.81

22.

T : Apa makna tauhid82 yang diserukan oleh para rasul ?”

76

Mereka ingkar kepada sebagian kitab dan sebagian rasul. Ahli kitab tidaklah ingkar kepada Allah dan tidak
ingkar kepada semua rasul. Akan tetapi tatkala mereka ingkar kepada sebagian kitab maka mereka dihukum
kafir.
77
Yahudi iman kepada Musa dan ingkar kepada Muhammad dan Isa. Nasrani iman kepada Isa dan ingkar
kepada Muhammad dan Musa.
78
Disebabkan mereka menghinakan sebagian rasul dengan cara antara lain tidak mengimani mereka dan
berpaling dari dakwah para rasul. Maka mereka dihinakan di dunia dan dilanjutkan di ahirat. (AnNisa :150-151)
79
HR. Muslim (2951)
80
Yakni Allah mengkhabarkan bahwa Ia telah mengutus pada tiap kelompok manusia seorang rasul dengan
seruan : “Sembahlah Allah semata dan tinggalkan peribadatan kepada selain Allah”. Sebagaimana firman-Nya
ﻢ ﻴﻋﻠ ﻊ ﻴﺳﻤ ﷲ
ُ ﺍﺎ ﻭﻡ ﹶﻟﻬ ﺎﻔﺼ ﻧﻮ ﹾﺛﻘﹶﻰ ﹶﻻ ﺍ ﺓ ﺍﹾﻟ ﻭ ﺮ ﻌ ﻚ ﺑﹺﺎ ﹾﻟ
 ﺴ
 ﻤ ﺘﺳ ﺪ ﺍ ﷲ ﹶﻓ ﹶﻘ
ِ ﻦ ﺑﹺﺎﺆﻣ ﻳﻭ ﺕ
 ﺮ ﺑﹺﺎﻟﻄﱠﺎﻏﹸﻮ ﻳ ﹾﻜ ﹸﻔ ﻦﹶﻓﻤ
“Barangsiapa ingkar kepada thogut dan beriman kepada Allah, maka ia telah berpegang teguh dengan tali
yang kokoh dan tidak akan putus. Dan Ia Maha Mendengar lagi Mengetahui”. (Al Baqarah : 256)
Inilah makna la ilaha illa Allah dan kalimat ini disebut al urwatul wutsqo (tali yang amat kuat). Sedang thoghut
adalah seorang yang melampaui batas dengan disembah, diikuti dan ditaati tanpa aturan syariat”. (Fath al Majid,
28)
Banyak thoghut di alam, tetapi hanya lima pentolannya yaitu syetan (Iblis), orang yang disembah dan
meridhainya, orang yang mengaku tahu ilmu ghaib, orang yang berhukum dengan hukum buatan manusia dan
orang yang mengajak manusia menyembah dirinya. (Tsalatsatu al Ushul, Syaikh Muhammad bin Abdul
Wahhab). Sejak kapan Allah mengutus rasul-rasul-Nya ? Sejak terjadinya kesyirikan pada jaman Nuh dan
sekaligus Nuh sebagai rasul pertama yang diutus. (Tafsir Ibnu Katsir)
81
An Nahl : 36
82
Tauhid uluhiyah disebut juga tauhid ibadah yaitu menyembah dan beribadah hanya untuk Allah, tidak
menyembah kepada selain-Nya. Orang yang tidak beribadah maka ia sombong bukan ahli tauhid (muwahid).
Orang yang menyembah Allah dan menyembah selan-Nya maka disebut musyrik bukan muwahid. Orang yang
menyembah Allah dengan cara yang tidak disyariatkan Allah dan rasul-Nya disebut ahli bid’ah, kurang
sempurna tauhidnya karena membuat sekutu dalam pembuatan syariat. Tauhid ini yang diingkari oleh kaum
musyrikin Quraisy dahulu sehingga Nabi  ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭ ﺳﻠﻢmemerangi mereka. Oleh karena itu kewajiban pertama
mukallaf adalah mengucap syahadat la ilaha illa Allah bukan mencari dan meragukan Allah, sebagaimana yang

20

J : Makna tauhid yang diserukan para rasul adalah mempersembahkan ibadah hanya
kepada Allah. Dalilnya :
ﻴﺌﹰﺎ ﺷ ﻪ ﺸ ﹺﺮﻛﹸﻮﺍ ﹺﺑ
 ﺗﻭ ﹶﻻ ﷲ
َ ﻭﺍ ﺍﺒﺪﻋ ﺍﻭ
“Dan sembahlah Allah dan janganlah menyekutukan Allah dengan sesuatu apa pun”.83
{4}ﺪ ﺣ ﺍ ﹶﺃﻪ ﹸﻛ ﹸﻔﻮ ﻳﻜﹸﻦ ﻟﱠ ﻢ ﻭﹶﻟ {3} ﺪ ﻮﹶﻟﻢ ﻳ ﻭﹶﻟ ﺪ ﻠ ﻳ ﻢ { ﹶﻟ2} ﺪ ﻤ ﻪ ﺍﻟﺼ { ﺍﻟﻠﱠ1} ﺪ ﺣ ﻪ ﹶﺃ ﻮ ﺍﻟﻠﱠ ﻫ ﹸﻗ ﹾﻞ
1. Katakanlah: "Dia-lah Allah, Yang Maha Esa,84
2. Allah adalah ilah yang ash shamad85.
3. Dia tidak beranak dan orang tua,86
4. dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia".87
diajarkan di kuliah agama Islam di Indonesia dan praktek ahli filsafat (Taqrib Tadmuriah, Syaikh al Utsaimin,
100-101, Syarh Thohawiyah, 78)
b. Tauhid rububiyah adalah mengakui Allah sebagai satu-satunya pencipta, pemilik dan pengatur mutlak.
Tauhid ini diakui oleh kaum musyrikin. Mereka meyakini tidak ada seorang pun selain Allah yang bersama
Allah mencipta langit-langit dan bumi. Paling tingi mereka katakan/yakini sebagaimana diyakini kelompok
majusi (penyembah api) adanya dua unsur pokok di alam : cahaya dan kegelapan. Cahaya menciptakan
kebaikan-kebaikan, sedangkan kegelapan menciptakan kejelekan-kejelekan. Akan tetapi mereka pun tidak
menyamakan keduanya. Cahaya bersinar sesuai dengan fitrah (Islam) dan lebih dahulu dari pada kegelapan.
Kegelapan tercipta dari nur sehingga nur lebih sempurna. Sebagian besar manusia bahkan iblis mengakui tauhid
ini kecuali beberapa kelompok kecil manusia seperti golongan komunis dan Fir’aun. (Aqidah Tauhid, Syaikh
Fauzan, 22, Taqrib Tadmuriah, 98-99). Segolongan kaum musyrikin meyakini bahwa selain Allah ada yang
mengatur alam seperti meyakini bintang tertentu dapat menurunkan hujan (lihat Bukhori-Muslim)
c. Tauhid Asma ( nama-nama ) dan sifat-sifat yaitu mengakui bahwa nama-nama dan sifat-sifat Allah tidak
sama dengan nama-nama dan sifat-sifat makhluk, menetapkannya apa yang ditetapkan Allah dan rasul-Nya
dalam al Qur’an dan as Sunnah tanpa merubah makna, membuang, menggambarkan cara dan memisalkannya.
Adapun pemahaman tauhid yang sesat antara lain menurut pemahaman :
- Filsafat dan ahli kalam serta tasawuf yang disebut tauhid adalam tauhid rububiyah semata.
- Al Hululiyyah, cabang dari shufiyyah meyakini Allah Ta’ala menyatu dengan alam.
- Al Jahmiyyah, Jahm bin shafwan dan pengikutnya meyakini bahwa Allah ada di semua tempat walau di
tempat kotor!
- Al Itihadiyah meyakini bahwa Allah adalah alam dan makhluk. Allah adalah manusia, hewan, … dst
Timbulnya keyakinan-keyakinan tersebut berawal dari penafian sifat-sifat Allah karena menurut mereka
menetapkan sifat Allah berarti menetapkan banyak wujud Allah. Maka golongan al Hululiyah lebih kafir
dari pada Yahudi dan Nasrani, karena Nasrani meyakini Allah hanya menempati/ada pada ‘Isa dan Yahudi
hanya meyakini Uzair anak Allah sedang mereka al hululiyah meyakini Allah bertempat di semua
makhluk. Al Ittihadiyah lebih kafir daripada al hululiyah dan sekaligus kelompok paling kafir di muka
bumi. Dari keyakinan pokok ini tumbuh keyakinan cabang yaitu : Fir’aun dan kaumnya sempurna iman dan
mengetahui Allah secara hakikat, penyembah berhala sebenarnya menyembah Allah. Tidak ada perbedaan
antara halal dan haram, zina dan nikah, air dan arak karena semua satu dan para nabi mempersulit
kehidupan manusia ! (Syarh ath Thohawiyah, 78-79, at Ta’rifat, aj Jurjani 1/25, an Nuniyah, Ibnul Qoyyim)
- Al Qodariyyah – menurut kelompok ini - tauhid ialah mengingkari takdir dan kehendak Allah sarta asma
dan sifat-sifat Allah. Mereka namakan keyakinan ini keadilan dan tauhid !
- Al Jabriyyah – Tauhid adalah semua perbuatan dan penciptaan dari Allah, hamba-hamba tidak berbuat dan
tidak mampu mengadakan perbuatan. (Madarijus Salikin, Ibnul Qoyyim 3/331)
83
84

An Nisa : 36.

Allah Ta’ala yang Maha Esa tidak ada yang serupa, tidak ada yang membantu, tidak ada tandingan. Lafadz
ahad tidak diberikan kecuali kepada Allah Ta’ala karena Ia yang Maha sempurna dalam semua sifat dan
perbuatanNya. (Tafsir Ibnu Katsir)
85
Ash Shamad ialah salah satu sifat Allah Ta’ala yang bermakna ilah yang maha sempurna
:kepemimpinan,kemuliaan, keagungan, kesabaran, keilmuan dan kebijaksanaanNya. (Tafsir Ibnu Katsir dari
Ibnu Abbas)
86
dan tidak punya istri. (diterangkan dalam alAnam : 101, Maryam : 88-95, Tafsir Ibnu Katsir)
87
Diterangkan dalam asySyura : 11 (Adhwaul Bayan). Al Ikhlas 1-5.
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23.

T : Ada berapa macam pembagian tauhid ?
J : Ada 3 bagian :
i.
Tauhid Rububiyyah
ii.
Tauhid Uluhiyyah
iii.
Tauhid Asma wa sifat.

Dalilnya
ﻴــ ﹺﻢﺣــ ﹺﻦ ﺍﻟﺮﺣﻤ ﻪ ﺍﻟﺮ ــ ﹺﻢ ﺍﻟﻠﱠــﹺﺑﺴ
Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang.88
ﺭﺏ ﺍﻟﺴﻤﺎﻭﺍﺕ ﻭﺍﻷﺭﺽ ﻭﻣﺎﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻓﺎﻋﺒﺪﻭﻩ ﻭﺍﺻﻄﱪ ﻟﻌﺒﺎﺩﺗﻪ ﻫﻞ ﺗﻌﻠﻢ ﻟﻪ ﲰﻴﺎ
“Robmu pencipta, pengatur dan yang menguasai langit dan bumi dan apa-apa yang
ada di antara keduanya, maka sembahlah Dia dan berteguh hatilah dalam beribadat
kepada-Nya. Apakah kamu mengetahui ada seorang yang sama dengan Dia ?89
Dua ayat ini memuat ketiga macam tauhid.
24.

T : Kebaikan dan kejelekan apa yang terbesar ?90
J : Kebaikan yang terbesar adalah tauhid dan kejelekan terbesar adalah kesyirikan.
Dalilnya firman Allah Ta’ala :
ﺂ ُﺀﻳﺸ ﻦﻟﻤ ﻚ
 ﻟﻭ ﹶﻥ ﹶﺫﺎﺩﺮ ﻣ ﻔ ﻐ ﻳﻭ ﻪ ﻙ ﹺﺑ ﺮ ﻳﺸ ﺮ ﺃﹶﻥ ﻔ ﻐ ﻳﷲ ﹶﻻ
َ ﹺﺇﻥﱠ ﺍ
“Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala
dosa yang selain dari (syirik) itu, bagi siapa yang dikehendaki-Nya”.91

88

Pendapat yang paling kuat basmalah bukan dari bagian alFatihah akan tetapi satu ayat yang memisahkan
antara satu surat dengan surat yang lainnya sebagaimana yang disebutkan Ibnu Abbas yang dinukil Ibnu Katsir
dalam Tafsirnya.
89
Yakni tidak ada yang serupa dan semisal Allah dalam ketinggian, keagungan dan kesempurnaanNya.
(Adhwaul Bayan, Syanqithy)
90
Dalil kejelekan terbesar (syirik) adalah ayat : ﻭ ﹶﻥﻟﺪﺎﺎﺧﻴﻬﻢ ﻓ ﻫ ﺎ ﹺﺭﺏ ﺍﻟﻨ
 ﺎﺻﺤ
 ﻚ ﹶﺃ
 ﺌﻭﹶﻟ ﻪ ﻓﹶﹸﺄ ﺗﻴﺌﹶﺎﺧﻄ ﻪ ﺖ ﹺﺑ
 ﺎ ﹶﻃﻭﹶﺃﺣ ﹶﺌ ﹰﺔﺳﻴ ﺐ
 ﺴ
 ﻦ ﹶﻛبَﻟﹶﻰ ﻣ
“Akan tetapi barangsiapa banyak berbuat dosa besar sampai ia tidak punya kebaikan dan ia telah diliputi oleh
dosa besar dan kesyirikannya maka mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya”.(Al Baqarah :
81)
Dari ayat di atas diketahui bahwa syirik adalah dosa terbesar karena Allah mengabarkan tidak mengampuninya
bila mati membawa dosa ini. Adapun dosa yang lebih kecil dari dosa syirik besar, termasuk syirik kecil, di
bawah kehendak Allah. Bisa jadi disiksa langsung kemudian dikeluarkan dari neraka karena mempunyai iman
dan bisa jadi dimaafkan dan masuk surga. Hal ini mendorong hamba semakin takut terhadap terjatuhnya ke
dalam dosa syirik, di mana ia dosa terjelek, paling zalim, mengurangi hak Allah, mempersembahkan sesuatu
yang khusus untuk Allah kepada selain Allah, melawan maksud penciptaan makhluk (jin dan manusia) dan
syariat, menentang Robbul ‘alamin, menyombongkan diri dari ketaatan, ketundukan dan mengikatkan diri
kepada perintah-perintah-Nya yang tidak ada kebaikan di alam kecuali dengan tauhid. Kiamat akan datang dan
alam akan hancur manakala tauhid sudah hilang. (Syaikh Abdurrahman bin Hasan alu asy Syaikh, Fath al
Majid, 91).
Asy Syaukani berkata : “Ulama sepakat bahwa orang musyrik (maupun muslim yang berbuat dosa syirik besar)
yang mati dalam kesyirikan maka tidak diampuni dosanya dan masuk neraka. Adapun dosa yang lebih kecil
daripada syirik yang dikerjakan orang-orang beriman tergantung kehendak Allah selama bukan syirik besar
seperti zina, dll. (Fath al Qadir, 565).
Hanya orang-orang bodoh yang tidak takut terjerumus ke dalam dosa syirik !
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“Maka kami tidak mempunyai pemberi syafa`at92 seorang pun,
dan tidak pula mempunyai teman shadiq93 dan dekat.94
Dari Anas katanya, Rasulullah  ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭ ﺳﻠﻢberkata :

ﺷﻔﺎﻋﱵ ﻷﻫﻞ ﺍﻟﻜﺒﺎﺋﺮ

“Syafa’atku27) (pembelaan) bagi pelaku dosa besar selain syirik pada hari kiamat”.95.
Hadits ini menunjukkan bahwa syafaat itu untuk kaum muslimin yang berbuat dosa besar
dan kaum musyrik (yang berbuat syirik besar misal menyembah berhala, berdo’a kepada
selain Allah, dan selain mereka, walau mengaku Islam) tidak mendapat syafa’at.
Dari Jabir radhiallahu 'anhu katanya, Rasulullah berkata :
ﻣﻦ ﻣﺎﺕ ﻻ ﻳﺸﺮﻙ ﺑﺎﷲ ﺷﻴﺌﺎ ﺩﺧﻞ ﺍﳉﻨﺔ ﻭﻣﻦ ﻣﺎﺕ ﻳﺸﺮﻙ ﺑﺎﷲ ﺷﻴﺌﺎ ﺩﺧﻞ ﺍﻟﻨﺎﺭ
“Barangsiapa mati tidak menyekutukan Allah sediki tpun, masuk surga dan barangsiapa
mati menyekutukan Allah sedikit saja, masuk neraka”.96
25. T : Berapakah tingkatan agama Islam ?
J : Tingkatan agama itu ada 3 yaitu Islam, Iman dan Ihsan. Dalilnya hadits Umar
radhiallahu 'anhu riwayat Muslim bahwa Jibril menanyakan kepada Rasulullah tentang
Islam, Iman dan Ihsan.97
26. T : Apakah iman itu ?
J : Iman adalah pengucapan, keyakinan dan amal, bertambah dengan ketaatan dan
berkurang dengan kemaksiatan.

91

An Nur : 48
Seperti malaikat, orang-orang beriman dan para nabi untuk orang-orang beriman. (Tafsir alQurthuby)
93
Teman yang bersedih dengan kesedihan kita. (Tafsir alQurthuby)
94
Qotadah berkata,”Mereka tahu, teman shadiq yang shalih bermanfaat dan teman yang dekat memberi syafaat.
(Ibnu Katsir) Mereka putus asa dari semua kebaikan dan ingin kembali ke dunia. (Taisir alKarimir Rahman,
asSa’dy, 694) Syu’ara : 100-102.
27)
Syafa’at ada dua macam :
Pertama : Syafa’at manfiyah (yang ditiadakan) yaitu bagi orang-orang kafir tidak diberi syafa’at
ُ Cِ 4
َ Tَ  َوF
 ;ِ َوlِ Wِ ْ دُوY^5 rُg;َ V
َ Cْ ;َ
“Mereka tidak punya penolong dan pembela selain Allah”. (al An’am : 51)
Kedua : Syafa’at mutsbitah (syafa’at yang ditetapkan) yaitu bagi orang-orang beriman yang ikhlas. Ada dua
syarat, yang pertama : mendapat izin Allah bagi yang memberi dan diberi syafa’at dan yang kedua : mendapat
ridho dan tidak diridhoi kecuali tauhid.
2َsَ ْ ارY
ِ pَ ;ِ TS ن ِإ
َ JُRَ o
ْ dَ Tَ َ
“Mereka tidak memberi syafa’at kecuali bagi yang Allah ridhai”. (al Anbiya : 28)
95
HR Ahmad, shahih
96
HR Muslim
97
Tiap orang yang Ihsan pasti beriman, tidak sebaliknya. Tiap orang beriman pasti orang Islam tidak
sebaliknya. Ihsan lebih khusus dari Iman dan Iman lebih khusus dari Islam. (Syaikh Muhammad bin Abdul
Wahhab al Wushabi, al Qoulul Mufid, 42)
92
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Dalil iman adalah ucapan dan amal hadits Abu Hurairah radhiallahu 'anhu bahwa
Rasulullah  ﺻﻠىﺎﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢberkata :
ﺍﻹﻴﻤﺎﻥ ﺒﻀﻊ ﻭﺴﺒﻌﻭﻥ ﺃﻭ ﺒﻀﻊ ﻭﺴﺘﻭﻥ ﺸﻌﺒﺔ ﻓﺄﻓﻀﻠﻬﺎ ﻗﻭل ﻻ ﺇﻝﻪ ﺇﻻ ﺍﷲ ﻭﺃﺩﻨﺎﻫﺎ ﺇﻤﺎﻁﺔ ﺍﻷﺫﻯ ﻋﻥ ﺍﻝﻁﺭﻴﻕ ﻭﺍﻝﺤﻴﺎﺀ
ﺸﻌﺒﺔ ﻤﻥ ﺍﻹﻴﻤﺎﻥ
“Iman itu 73-79 atau 63-69 cabang. Iman yang paling utama ucapan la ilaha illallah
dan yang paling rendah menyingkirkan gangguan dari jalan dan malu merupakan
bagian dari iman”. 98.
Dalil bahwa iman adalah keyakinan yaitu hadits ‘Umar radhiallahu 'anhu di muka dan
firman Allah :
ﲔ
 ﻣﹺﻨ ﺆ ﻢ ﻣﻮﻛﱠﻠﹸﻮﺍ ﺇﹺﻥ ﻛﹸﻨﺘ ﺘﷲ ﹶﻓ
ِ ﻋﻠﹶﻰ ﺍ ﻭ
“Bertakwalah kepada Allah bila kamu benar-benar beriman” 99
Dari Anas radhiallahu 'anhu bahwa Rasulullah  ﺻﻠىﺎﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢberkata :
ﺁﻴﺔ ﺍﻹﻴﻤﺎﻥ ﺤﺏ ﺍﻷﻨﺼﺎﺭ ﻭﺁﻴﺔ ﻨﻔﺎﻕ ﺒﻐﺽ ﺍﻷﻨﺼﺎﺭ
“Tanda iman adalah mencintai orang-orang Anshor dan tanda kemunafikan adalah
membenci orang-orang Anshor”.100

Dalil ini menunjukkan bahwa iman bertambah dengan ketaatan dalilnya firman-Nya :
ن
َ Jُ]آS Jَ ~َ dَ ْrgِ @5  َر2َ]c
َ ً< َوW<َpdِْ إrgُ sْ  زَا َدlُ sُ <َdْ َء اrgِ Cْ ]َc
َ ْ[Cَ ]ِ sُ ْ َوِإذَاrgُ @ُ Jُ]Eُ ْ[]َu
ِ > َو
ُ  اBَ  ِإذَا ُذ ِآY
َ dِn;Sن ا
َ Jُb^ِ ْpُ ;ْ َ< اpWS ِإ
“Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut nama
Allah takutlah hati mereka101 dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatNya
bertambahlah kepercayaan mereka dan hanya kepada rob mereka, mereka bertawakkal”.102
98

Muttafaq ‘alaihi. Al Qadhi ‘Iyadh berkata : … iman yang paling afdhol adalah mengucapkan la ilaha illa
Allah dan yang paling akhir adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Telah kami sebutkan kesempurnaan
iman dengan amal-amal dan kelengkapannya dengan ketaatan-ketaatan. Senantiasa berkata taat dan melakukan
cabang-cabang iman termasuk bagian dari pembenaran. Tanda pembenaran dan akhlak ahli tasdiq, orang yang
benar imannya serta tidak keluar dari penamaan iman syar’i maupun iman secara bahasa. Nabi  telah
mengingatkan bahwa iman yang paling afdhol adalah tauhid yang wajib bagi tiap orang yang mana tidak sah
satu macam cabang iman kecuali setelah baik/sah tauhidnya. Cabang iman yang paling rendah adalah
menyingkirkan gangguan yang membahayakan kaum muslimin dari jalan … tidak diwajibkan mengetahui
seluruh jumlah cabang iman yang selain cabang pertama dan terakhir, ketidaktahuan terhadap cabang-cabang
itu tidak mengurangi keimanan seseorang karena pokok-pokok dan cabang-cabang iman telah maklum.
Mengimani jumlah cabang iman secara umum adalah wajib”. (Syarh Shohih Muslim, 2/195)
99
Al Maidah : 23.
100
Muttafaq alaihi. Maknanya : orang yang mengetahui kedudukan kaum Anshor, pembelaan mereka terhadap
Islam, perlindungan mereka terhadap muslimin (waktu) penegakan mereka terhadap agama Islam, kecintaan
Rasulullah  ﺻﻠىﺎﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢterhadap mereka dan kecintaan mereka terhadap Rasulullah  ﺻﻠىﺎﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢpengorbanan
harta dan jiwa, perperangan dan menerima permusuhan manusia demi Islam dan mengetahui bahwa Ali adalah
keluarga Rasulullah  ﺻﻠىﺎﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢkekasih dan pembelaannya terhadap Islam, kemudian ia memcintai Ali dan
Anshor. Karena hal tersebut, maka yang demikian itu termasuk tanda baik keimanan dan benar keislamannya, di
mana ia senang melihat dan menegakkan apa yang diridhai Allah dan Rasul-Nya. Barang siapa membenci
Anshar kondisinya berbanding terbalik dengan orang yang mencintai mereka dan menunjukan kemunafikan dan
kejelakan batinnya. Wallahu a’ lam (Al Iman Nawawi, Syarh Shahih Muslim 7/251-7/253 )
101
Lalu menunaikan kewajiban-kewajiban (Ibnu Katsir).
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ﻢ ﺎﹺﻧ ﹺﻬﻊ ﹺﺇﳝ ﻣ ﺎﺎﻧﻭﺍ ﹺﺇﳝﺍﺩﺰﺩ ﻴﻟ ﲔ
 ﻣﹺﻨ ﺆ ﻤ ﺏ ﺍﻟﹾ
ﻲ ﹸﻗﻠﹸﻮ ﹺﻨ ﹶﺔ ﻓﻴﺴﻜ
 ﺰ ﹶﻝ ﺍﻟ ﻱ ﺃﹶﻧﻮ ﺍﱠﻟﺬ ﻫ
“Dia-lah yang telah menurunkan ketenangan untuk beriman ke dalam hati orang-orang
mukmin supaya keimanan mereka bertambah di samping keimanan mereka (yang telah
ada)”.103
ﺎ ﹰﻥﻮﺍ ﹺﺇﳝﻣﻨ ﻦ ﺀَﺍ ﻳﺩ ﺍﱠﻟﺬ ﺍﺰﺩ ﻳﻭ
“… dan supaya orang yang beriman itu bertambah imannya”. 104
Dalil bahwa iman berkurang dengan maksiat adalah dalil-dalil bertambah iman, sebelum
bertambah maka iman kurang. Iman al Bukhari berkata dalam kitab al Iman dari Shahih
nya : “Bab (33) : Bila meninggalkan sesuatu dari kesempurnaan iman maka iman
berkurang”.105
Hadits cabang iman yang baru aku sebutkan dan hadits Abi Said al Khudry radhiallahu
'anhu bahwa Rasulullah  ﺻﻠىﺎﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢberkata :
ﻤﻥ ﺭﺃﻯ ﻤﻨﻜﻡ ﻤﻨﻜﺭﺍ ﻓﻠﻴﻐﻴﺭﻩ ﺒﻴﺩﻩ ﻓﺈﻥ ﻝﻡ ﻴﺴﺘﻁﻊ ﻓﺒﻠﺴﺎﻨﻪ ﻓﺈﻥ ﻝﻡ ﻴﺴﺘﻁﻊ ﻓﺒﻘﻠﺒﻪ ﻭﺫﻝﻙ ﺃﻀﻌﻑ ﺍﻹﻴﻤﺎﻥ
“Barang siapa melihat kemungkaran maka ubahlah dengan tangannya, bila tidak
mampu maka dengan ucapan dan bila tidak mampu maka dengan hati, itulah selemahlemahnya iman”. 106
Dan dalam hadits ini terkandung makna bahwa mengingkari kemungkaran termasuk
iman.107
27.

T : Berapakah rukun iman ?
J : Rukun iman ada enam. Dalilnya hadits Umar bin Khathab dalam Shahih Muslim,
bahwa Jibril bertanya kepada Rasulullah  ﺻﻠىﺎﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢtentang iman, lalu beliau menjawab
ﺃﻥ ﺗﺆﻣﻦ ﺑﺎﷲ ﻭﻣﻼﺋﻜﺘﻪ ﻭﻛﺘﺒﻪ ﻭﺭﺳﻠﻪ ﻭﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻵﺧﺮ ﻭﺗﺆﻣﻦ ﺑﺎﻟﻘﺪﺭ ﺧﲑﻩ ﻭﺷﺮﻩ ﻗﺎﻝ ﺻﺪﻗﺖ

102

AlNafal :2
Al Fath : 4 Maksud menambah keimanan kepada keimanan mereka adalah sahabat yang telah membenarkan
dua kalimat syahadat, Alloh Ta’ala menambah amalan-amalan yang lain hingga Ia menyempurnakan agama dan
dengan bertambah amalan maka bertambah iman. Ayat ini menunjukkan bahwa iman bertambah dan berkurang.
(Ibnu Jarir dan Ibnu Katsir)
104
Al Mudatstsir : 31
105
Imam an Nawawi juga berkata : “Bab : Keterangan Berkurangnya Iman Dengan Maksiat…” dan Bab :
Berkurangnya Iman Dengan Berkurangnya Ketaatan…” (Syarh Shahih Muslim 7/229, 7/253).
106
HR. Muslim
107
Al Imam An Nawawi berkata : “Bab : Keterangan bahwa mengingkari kemungkaran termasuk iman. Iman
bertambah dan berkurang, amar ma’ruf nahi munkar adalah wajib”, makna selemah-lemah iman adalah paling
sedikit pahalanya. Al Qadhi ‘Iyadh berkata : ”Hadits ini merupakan kaidah merubah kemungkaran, yaitu
merubahnya dengan cara yang paling memungkinkan hilangnya kemungkaran apakah dengan ucapan atau
perbuatan …. Bila menurut persangkaan kuat pengingkaran dengan tangan dapat menimbulkan kemungkaran
yang lebih parah seperti dikhawatirkan terjadi pembunuhan atas diri atau orang lain, maka jangan mengingkari
dengan tangan dan cukup dengan ucapan, nasihat dan ancaman. Dan bila dengan ucapan juga masih
dikhawatirkan terjadi hal yang serupa maka mengingkari dengan hati. Apabila ia mendapatkan orang yang
membantunya, tidak mengapa meminta bantuan selama tidak mengeluarkan senjata dan menimbulkan
peperangan atau menyerahkan kepada orang yang mampu atau merubah dengan hatinya. (Syarh Shahih
Muslim, an Nawawi, 7/265 )
103
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“Engkau beriman pada Allah, malaikat-malaikat, rasul-rasul, kitab-kitab, dan hari akhir
serta beriman pada takdir yang baik dan buruk”. Jibril berkata : “Engkau benar”. 108
28.

T : Apakah ihsan itu ?
J : Ihsan adalah “Beribadah kepada Allah seolah melihatnya, bila tidak melihat maka ia
melihat kita”. Sebagaimana disebut dalam Shahih Muslim dari Umar no. 8109

29.

T : Apakah hukum mencela Allah, rasul dan agama Islam serta mengolok-ngolok
agama, Allah dan Rasul-Nya ?
J : Hukumnya kafir bagi yang sengaja melakukannya. Dalilnya :

ْﺎﹺﻧﻜﹸﻢﺪ ﹺﺇﳝ ﻌ ﺑ ﻢﺮﺗ ﺪ ﹶﻛ ﹶﻔ ﻭﺍ ﹶﻗﺬﺭ ﺘﻌ ﺗ{ ﹶﻻ65} ﻬ ﹺﺰﺀُﻭ ﹶﻥ ﺘﺴ ﺗ ﻢ ﺘﻪ ﻛﹸﻨ ﻟﻮﺭﺳ ﻭ ﻪ ﺗﺎﻭﺀَﺍﻳ ِﹸﻗ ﹾﻞ ﹶﺃﺑﹺﺎﷲ
Katakanlah: "Apakah dengan Allah, ayat-ayat-Nya dan Rasul-Nya kamu selalu berolokolok?". Tidak usah kamu minta ma`af, karena kamu kafir sesudah beriman disebabkan olokolokmu.”110
108

Hadits riwayat Bukhari-Muslim juga dari Abu Hurairah. Hadits ini menerangkan wajibnya mengimani
keenam rukun iman. Iman kepada Allah adalah iman yang paling utama yang mengandung iman kepada wujud,
tauhidullah - dengan 3 macam tauhidnya - Jadi iman yang merupakan aqidah mempunyai 6 rukun, adapun iman
yang meliputi amal-amal, macam dan jenis amal-amal, berjumlah 73-79 cabang/bagian. Oleh karena itu Allah
menamakan shalat dengan iman (Al Baqoroh : 143 ) (I_amp© إNrNW Pن اa آaf“ )وAllah tidak menyia-nyiakan iman
kamu (shalat mu)”
109
Ihsan (kebaikan) lawan dari kejelekan yaitu memberikan perkara yang ma’ruf dan menahan berbuat yang
dapat menyakiti orang lain. Memberikan perkara yang ma’ruf dengan harta, ilmu, kedudukan dan tenaganya.
Hartanya disedekahkan, kedudukannya untuk membela kebenaran, ilmunya diajarkan dan tenaganya untuk
membantu orang lain. Inilah yang disebut ihsan kepada manusia. Adapun ihsan kepada Allah sebagaimana
disebutkan pada hadits di atas yaitu mendekatkan diri, bersungguh-sungguh, rindu, cinta dan hanya kepada
Allah yang dituju. Adapun makna ”bila kamu tidak melihat maka Ia melihatmu”. Ibadah dengan rasa takut
terhadap siksa-Nya, ibadah ini lebih rendah tingkatannya dari yang pertama (ibadah seolah melihat Allah).
Ibadah kepada Allah dibangun di atas dua landasan : puncak kecintaan dan kehinaan kepadanya. (Majmu al
Fatawa, Ibnu Al Utsaimin, 3/216-219).
110
At Taubah : 65-66 Tidak ada perbedaan antara mencela Nabi kita Muhammad Shallallahu 'alaihi wa sallam
dan nabi-nabi yang lain serta malaikat (malaikat adalah rasul Allah) ataupun memusuhi mereka, maka
hukumnya kafir.
Dalilnya
ﺱ
ﺎ ﹺﻦ ﺍﻟﻨ ﻣ ﻭ ﻼ
ﺳ ﹰ ﺭ ﺔ ﺋ ﹶﻜﻼ
ﻤ ﹶ ﻦ ﺍﹾﻟ ﻣ ﻲﺼ ﹶﻄﻔ
 ﻳ ﷲ
ُﺍ
Allah memilih utusan-utusan (Nya) dari malaikat dan dari manusia (untuk menyampaikan risalahNya).
ﻪ ﻠ ﺳ ﻦ ﺭﺪ ﻣ ﺣ ﻦ ﹶﺃ ﻴ ﺑ ﻕ
 ﻧ ﹶﻔﺮ ﹶﻻ
Kami tidak membeda-bedakan antara seseorangpun dari rasul-rasul-Nya".110
ﺪ ﺣ ﻦ ﹶﺃ ﻴ ﺑ ﻕ
 ﻧ ﹶﻔﺮ ﻢ ﹶﻻ  ﹺﻬﺑﻦ ﺭﻮ ﹶﻥ ﻣﹺﺒﻴﻲ ﺍﻟﻨ ﺗﺂﺃﹸﻭﻭﻣ ﻰﻴﺴﻭﻋ ﻰﻮﺳﻲ ﻣ ﺗﻣﺂﺃﹸﻭ ﻭ ﻁ
 ﺎﺳﺒ ﻭ ﹾﺍ َﻷ ﺏ
 ﻌﻘﹸﻮ ﻳﻭ ﻕ
 ﺎﺳﺤ ﻭﹺﺇ ﻴ ﹶﻞﺎﻋﺳﻤ ﻭﹺﺇ ﻢ ﻴﺍﻫﺑﺮ ﺂﺃﹸﻧ ﹺﺰ ﹶﻝ ﹺﺇﻟﹶﻰ ﹺﺇﻭﻣ ﺎﻴﻨ ﺂﺃﹸﻧ ﹺﺰ ﹶﻝ ﹺﺇﹶﻟﻭﻣ ﷲ
ِ ﺎ ﺑﹺﺎﻣﻨ ﻗﹸﻮﻟﹸﻮﺍ ﺀَﺍ
ﻢ ﻬ ﻨ ﻣ
Katakanlah : "Kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kami, dan apa yang diturunkan
kepada Ibrahim, Isma'il, Ishaq, Ya'qub dan Asbath (kabilah bani Israil), dan apa yang diberikan kepada
Musa dan Isa serta apa yang diberikan kepada nabi-nabi dari Rabbnya. Kami tidak membeda-bedakan
seorangpun diantara mereka”. 110
ﻦ ﻓﺮﹺﻳ  ﻟﱢ ﹾﻠﻜﹶﺎﺪﻭ ﻋ ﻪ ﻴﻜﹶﺎ ﹶﻝ ﹶﻓﹺﺈﻥﱠ ﺍﻟﻠﱠﻭﻣ ﺒﺮﹺﻳ ﹶﻞ ﻭ ﹺﺟ ﻪ ﻠ ﺳ ﺭ ﻭ ﻪ ﺘﺋ ﹶﻜﻼ
ﻣ ﹶ ﻭ ﻪ ﺍ ﻟﱢﻠﱠﺪﻭ ﻋ ﻦ ﻛﹶﺎ ﹶﻥ ﻣ
“Barang siapa yang menjadi musuh Allah, malaikat-malaikat, rasul-rasul-Nya, Jibril dan Mikail, maka
sesungguhnya Allah adalah musuh orang-orang kafir”. (AlBaqarah :98- Syaikh Yahya) Barangsiapa memusuhi
salah seorang utusan Allah dari kalangan malaikat maka seolah ia memusuhi seluruh malaikat sebagaimana
memusuhi salah seorang utusan Allah dari kalangan manusia maka ia memusuhi seluruh rasul. Barang siapa
memusuhi wali Allah maka ia memusuhi Allah dan barangsiapa memusuhi Allah maka Allah memusuhinya dan
barangsiapa menjadi musuh Allah maka ia merugi di dunia dan ahirat. (Ibnu Katsir)
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30.

T : Apakah balasan bagi orang-orang beriman dan orang-orang kafir pada hari kiamat
?
J : Balasan orang-orang beriman pada hari kiamat adalah surga pada tempat yang tingi.
Dalilnya :

ﷲ
ُ ﻰ ﺍ ﺿ
 ﺭ ﺍﺑﺪﺂ ﹶﺃﻴﻬﻓ ﻦ ﻳﺪ ﻠﺧ ﺮ ﻬ ﻧﺎ ﺍ َﹾﻻﺘﻬﺤ
 ﺗ ﻦ ﻣ ﺠﺮﹺﻯ
 ﺗ ﻥ ﺪ ﻋ ﺖ
 ﻨﺟ ﻢ ﺑ ﹺﻬﺭ ﺪ ﻨﻋ ﻢ ﻫ ﺅ ﺁﺟﺰ {7} ﺔ ﻳﺒ ﹺﺮﺍﹾﻟﻴﺮﺧ ﻢ ﻫ ﻚ
 ﺌﺖ ﺃﹸﻭﹶﻟ
 ﺤ
 ﻠﺼ
 ﺍ ﺍﻟﹸﻠﻮﻋﻤ ﻭ ﻮﺍ ﻨﻣ ﻦ ﺀَﺍ ﻳﺬ ﹺﺇ ﱠﻥ ﺍﱠﻟ
{8} ﻪ ﺑﺭ ﻲ ﺸ
 ﺧ ﻦ ﻤ ﻟ ﻚ
 ﻟﻪ ﹶﺫ ﻨﻋ ﺍﺿﻮ
 ﺭ ﻭ ﻢ ﻬ ﻨﻋ
7. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh mereka itu adalah
sebaik-baik makhluk.111
8. Balasan mereka di sisi Rabb mereka ialah surga ‘Adn yang sungai-sungai mengalir di
bawahnya; mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah rida terhadap mereka dan
mereka pun rida terhadap karunia yang diberikan-Nya kepada mereka.112 Yang demikian itu
adalah (balasan) bagi orang yang takut kepada rabbnya (dalam kesendirian)113.
Balasan bagi orang-orang kafir adalah neraka pada tempat yang paling rendah. Dalilnya :
ﺠﺰﹺﻱ ﹸﻛﻞﱠ ﹶﻛﻔﹸﻮ ﹴﺭ
 ﻧ ﻚ
 ﻟﺎ ﹶﻛ ﹶﺬﻋﺬﹶﺍﹺﺑﻬ ﻦ ﻢ ﻣﻨﻬ ﻋ ﻒ
 ﺨﻔﱠ
 ﻳﻭ ﹶﻻ ﻮﺍﻮﺗﻴﻤﻢ ﹶﻓ ﻴ ﹺﻬ ﻋ ﹶﻠ ﻰﻳ ﹾﻘﻀﻢ ﹶﻻ ﻬﻨ ﺟ ﺭ ﺎﻢ ﻧ ﻬ ﻭﺍ ﹶﻟﻦ ﹶﻛ ﹶﻔﺮ ﻳﺍﻟﱠﺬﻭ
“Dan orang-orang kafir bagi mereka neraka Jahannam. Mereka tidak dibinasakan sehingga
mereka mati dan tidak (pula) diringankan dari mereka azabnya. Demikianlah kami
membalas setiap orang yang sangat kafir.114
Dalil bahwa surga di tempat tertinggi :
{15} ﻯﻤ ﹾﺄﻭ  ﹸﺔ ﺍ ﹾﻟﺟﻨ ﺎﺪﻫ ﻨ{ ﻋ14} ﻰﺘﻬﻨ ﻤ ﺓ ﺍﹾﻟ ﺭ ﺪ ﺳ ﺪ ﻨ{ ﻋ13} ﻯﺧﺮ ﺰﹶﻟ ﹰﺔ ﹸﺃ ﻧ ﻩ ﺭﺀَﺍ ﺪ ﻭﹶﻟ ﹶﻘ
13.Sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril itu (dalam rupanya yang asli) pada waktu
yang lain,115
14. (yaitu) di Sidratul Muntaha.116

Memperolok-olok Allah, ayat-ayat dan Rasul-Nya walaupun dengan cara main-main, hukumnya kafir karena
seseorang tidak melakukannya kecuali hatinya rela, kalau ada iman di hatinya niscaya keimanannya
mencegahnya berbuat demikian dan Al Qur’an menjelaskan keimanan di hati mendorong amal lahir sesuai
dengan kadar keimanannya. Ayat ini menerangkan terkadang seorang dikafirkan ucapan atau amalannya dan
yang paling berbahaya adalah kehendak-kehendak hati yang sulit ditelusuri bagaikan lautan tak bertepi serta
keharusan takut terjatuh kedalam kenifakan besar yang dapat mengeluarkan seseorang dari Islam. Karena
mereka memperolok rosul pada awalnya beriman setelah mengucapkan olok-olok mereka dikafirkan. (Fath al
Majid, Syaikh Abdurrohman bin Hasan alu Syaikh, 525-526). Termasuk ayat-ayat Allah adalah ilmu dien dan
ulama.
111
Abu Hurairah dan sekelompok ulama berdalil dengan ayat ini bahwa orang-orang beriman lebih utama
daripada malaikat. (Tafsir Ibnu Katsir) Akan tetapi keutamaan manusia tidaklah mutlak karena jenis manusia
berbeda dengan jenis malaikat. (Adhwaul Bayan). Keutamaan Malaikat itu pada awalnya (di dunia) sedangkan
keutamaan orang beriman itu di ahirnya yaitu di sorga.
112
Keridhaan Allah Ta’ala adalah tingkatan tertinggi daripada kenikmatan yang mereka terima. (Tafsir Ibnu
Katsir)
113
Ia takut kepada Allah Ta’ala hingga bertakwa, menyembahNya hingga seolah melihatNya dan ia tahu
seandainya ia tidak melihatNya maka Ia melihat dirinya. (Tafsir Ibnu Katsir)AlBayyinah :7-8
114
Maksudnya penduduk neraka tidak mati dan tidak hidup. (lihat Thaha:74, Ibnu Katsir) Fathir : 36.
115
Yakni kedua kalinya pada malam Isra. (Ibnu Katsir)
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15. Di dekatnya ada surga tempat tinggal”.117
Dalil bahwa neraka di tempat paling rendah. Rasulullah  ﺻﻠىﺎﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢberkata

ﺍﻛﺘﺒﻮﺍ ﻛﺘﺎﺏ ﻋﺒﺪﻱ ﰲ ﺳﺠﲔ ﰲ ﺍﻷﺭﺹ ﺍﺳﻔﻠﻰ
“Catatlah catatan amalan hambaku yang durhaka di sijjin di bumi yang paling
bawah”.118

Kita tidak menyatakan masuk surga atau neraka kecuali dengan dalil :
ًﺴﺌﹸﻮﻻ
 ﻣ ﻪ ﻨ ﻋ ﻚ ﻛﹶﺎ ﹶﻥ
 ﺋﻭ ﹶﻻ ﺩ ﹸﻛ ﱡﻞ ﹸﺃ ﺍﺍﹾﻟ ﹸﻔﺆﺮ ﻭ ﺼ
 ﺒﺍﹾﻟﻊ ﻭ ﻤ ﻢ ﹺﺇﻥﱠ ﺍﻟﺴ ﻋ ﹾﻠ ﻪ ﻚ ﹺﺑ
 ﺲ ﹶﻟ
 ﻴ ﺎﹶﻟﻒ ﻣ
 ﺗ ﹾﻘ ﹶﻻﻭ
“Janganlah kamu berkata apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan119 tentangnya.
Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggung
jawabnnya”.120
31.

T : Berapakah siklus hidup manusia?
J : Siklus hidup manusia ada tiga :

1) Hidup di dunia yang fana dalilnya :
ِﻭﺭﻐﺮ ﻉ ﺍﹾﻟ ﺎﻣﺘ ﺎ ﹺﺇﻻﱠﻧﻴﺎ ﹸﺓ ﺍﻟﺪﺤﻴ ﺎ ﺍﹾﻟﻭﻣ
“Dan kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan”.121
2) Kehidupan di alam barzah122 (kubur) dalilnya
َﻌﺜﹸﻮﻥ ﺒ ﻳ ﻮ ﹺﻡ ﻳ ﺥ ﹺﺇﻟﹶﻰ
 ﺯ ﺮ ﺑ ﺋﻬﹺﻢﺁﻭﺭ ﻦﻭﻣ

116

Shidratul Muntaha adalah pohon bidara terletak di langit ke enam. Yang merupakan terminal segala sesuatu
yang naik dari bumi dan turun dari langit ke tujuh. (Dalam Shahih Muslim, Tafsir alQurthuby)
117
AnNajm :13-15
118
Hadits Hasan riwayat Abu Dawud, Nasai dan Ibnu Majah.
119

Larangan berkata tanpa ilmu atau dengan persangkaan. Akan tetapi dalam masalah ijtihadiah boleh dengan
persangkaan (dhan) dan akal. (Ilmu Ushul Fiqih, Ibnu
’Utsaimin)
120
AlIsra :36
121
Dunia adalah hina, fana dan sedikit. Ayat ini mengandung ancaman dan janji yang menarik. Ancaman
kepada orang-orang yang durhaka kepada Allah dan rasulNya dan janji sorga bagi orang-orang beriman.(Fathul
Qadir 1/286) Ali Iran : 185
122
Barzakh berarti penghalang atau alam antara dunia dan akhirat. Orang yang mati maka ia masuk ke alam
barzakh. (Mukhtar as Shihah, Fakhru Rozzi, 59)
Walhasil siklus hidup ada 3, kehidupan dunia, alam barzakh dan akhirat, yang masing-masing memiliki hukum
tersendiri. Di dunia, manusia hidup dengan jasmani dan rohani dan hukum-hukum dunia dijadikan pada badan
dan rohani mengikutinya. Hukum-hukum alam barzakh dijadikan pada ruh dan badan mengikutinya. Setelah
datang hari kiamat ketika dikumpulkan semua manusia dari alam barzakh, menjadilah hukum-hukum,
kenikmatan dan siksa mengenai badan dan ruh. Bila kita perhatikan akan hal ini, jelaslah bahwa alam barzakh
merupakan satu taman dari taman-taman surga atau satu lubang dari lubang-lubang neraka yang tidak
bertentangan dengan akal. Dan keimanan terhadap alam ghaib, membedakan antara orang beriman dengan
orang-orang yang tidak beriman (ahli bid’ah dan orang-orang kafir) (al Imam Abu al Izzi al Hanafi, Syarh at
Thohawi, 400)
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“Dan di hadapan mereka ada alam barzakh123 mereka tinggal di sana sampai hari
mereka dibangkitkan”.124
3) Kehidupan yang kekal (akhirat) dalilnya :
ﺍ ﹺﺭﺭ ﺍﹾﻟ ﹶﻘﺮ ﺍﻲ ﺩ ﻫ ﺮ ﹶﺓ ﺧ ﻭﹺﺇﻥﱠ ﹾﺍ َﻷ ﻉ
ُ ﺎﻣﺘ ﺎﻧﻴ ﺎ ﹸﺓ ﺍﻟﺪﺤﻴ
 ﻩ ﺍﹾﻟ ﺬ ﻫ ﺎﻤﻮ ﹺﻡ ﹺﺇﻧ ﺎ ﹶﻗﻳ
“Hai kaumku, sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah kesenangan yang sedikit dan
sesungguhnya akhirat itulah negeri yang kekal apakah sorga atau neraka”.125
32.

T : Apakah tingkatan pertama dari akhirat ?
J : Awal tingkatan akhirat adalah alam kubur. Dalilnya hadits ‘Usman bin ‘Affan
radhiallahu 'anhu bahwa Rasulullah  ﺻﻠىﺎﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢbersabda :
ﺇﻥ ﺭﺴﻭل ﺍﷲ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ ﻗﺎل ﺇﻥ ﺍﻝﻘﺒﺭ ﺃﻭل ﻤﻨﺎﺯل ﺍﻵﺨﺭﺓ ﻓﺈﻥ ﻨﺠﺎ ﻤﻨﻪ ﻓﻤﺎ ﺒﻌﺩﻩ ﺃﻴﺴﺭ ﻤﻨﻪ ﻭﺇﻥ ﻝﻡ ﻴﻨﺞ ﻤﻨﻪ
ﻓﻤﺎ ﺒﻌﺩﻩ ﺃﺸﺩ ﻤﻨﻪ
”Sesungguhnya alam kubur adalah awal kedudukan akhirat, barang siapa selamat
darinya maka setelahnya mudah baginya dan bila ia tidak selamat maka setelahnya lebih
sulit baginya”.126
33. T : Apa keyakinanmu terhadap siksa dan nikmat kubur ?
J : Aku meyakininya sebagai kebenaran bagi yang berhak. Dalilnya hadits dari Aisyah
radhiallahu 'anha bahwa ia bertanya kepada Rasulullah  ﺻﻠىﺎﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢtentang azab kubur
lalu beliau berkata : “ ﻋﺬﺍﺏ ﺍﻟﻘﱪ ﺣﻖAdzab kubur itu benar”. 127
Dari ‘Aisyah radhiallahu 'anha yang disebutkan dalam kitab Bukhari-Muslim, bahwa
Rasulullah  ﺻﻠىﺎﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢberlindung dari fitnah (ujian) dan adzab kubur serta fitnah
(kejelekan) Dajjal. Dan dalam hadits ini terdapat petunjuk adanya siksa kubur, ujian
kubur dan kejehatan Dajjal alAkbar.
Dalil kenikmatan kubur hadits Al Barra’ radhiallahu 'anhu di dalamnya disebutkan :: ﻭﺃﻣﺎ
ﺍﳌﺆﻣﻦ ﻓﻴﻘﺎﻝ ﺃﻟﺒﺴﻮﻩ ﻣﻦ ﺍﳉﻨﺔ ﻭ ﺍﻓﺘﺤﻮﺍ ﻟﻪ ﺍﳉﻨﺔ ﻓﻴﺄﺗﻴﻪ ﻣﻦ ﻃﻴﺒﻬﺎ ﻭﺭﻭﺣﻬﺎ
“Adapun orang beriman dikatakan :”Beri pakaian dari surga, dan bukakan pintu-pintu
ke surga untuknya. Lalu dikirimkan bau dan semerbak surga…”128

33.

T : Apa yang kamu yakini tentang hari kebangkitan dan perhitungan amal benar ?
J : Aku meyakini kebenarannya, dalilnya firman Allah Ta’ala :

123

Alam kubur, bukan di dunia dan bukan di ahirat. (Ibnu Katsir)
Perigatan azab kubur kepada orang-orang yang dhalim dan mereka diazab di kubur sampai hari kiamat. “Dan
di hadapan mereka ada azab yang keras”. (Surat Ibrahim:17, Ibnu Katsir, AlMukminun :100)
125
Ghafir :39
126
H.R. Tirmidzi, Ibnu Majah, Ahmad. Hadits hasan.
127
Muttafaq ‘alaihim, lafadz Bukhari.
128
Hadits shahih riwayat Ahmad sebagaimana yang disebutkan dalam Tafsir Ibnu Katsir-penerj.
124
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ﲑ ﺴ
ِ ﻳ ﷲ
ِ ﻋﻠﹶﻰ ﺍ ﻚ
 ﻟﻭ ﹶﺫ ﻢ ﺘﻤ ﹾﻠ ﻋ ﺎﺆ ﱠﻥ ﹺﺑﻤ ﺒﻨﺘﻢ ﹶﻟ ﻦ ﹸﺛ ﻌﹸﺜ ﺒﺘﻲ ﹶﻟﺭﺑ ﻭ ﺑﻠﹶﻰ ﻌﺜﹸﻮﺍ ﹸﻗ ﹾﻞ ﺒﺮﻭﺍ ﺃﹶﻥ ﻟﱠﻦ ﻳ ﻦ ﹶﻛ ﹶﻔ ﻳﻢ ﺍﱠﻟﺬ ﻋ ﺯ
“Orang-orang yang kafir menyangka129, bahwa mereka sekali-kali tidak akan dibangkitkan.
Katakanlah: "Bahkan, demi Rabku, benar-benar kamu akan dibangkitkan, kemudian akan
diberitakan kepadamu semua yang telah kamu kerjakan". Yang demikian itu adalah mudah
bagi Allah”.130
ﻩ ﻬ ﹺﺮ ﺁ َﺀ ﹶﻇﻭﺭ ﻪ ﺑﺎﻛﺘ ﻲ ﺗﻦ ﺃﹸﻭ ﻣ ﺎﻭﹶﺃﻣ {9} ﺍﻭﺭﺴﺮ
 ﻣ ﻪ ﻠﻫ ﱃ ﹶﺃ
ﺐ ﹺﺇ ﹶ
 ﻠﻨ ﹶﻘﻭﻳ {8} ﺍﺴﲑ
ِ ﻳ ﺎﺎﺑﺣﺴ ﺐ
 ﺳ ﺎﻳﺤ ﻑ
 ﻮ ﺴ
 { ﹶﻓ7} ﻪ ﻴﹺﻨﻴﻤﻪ ﹺﺑ ﺑﺎﻛﺘ ﻲ ﺗﻦ ﺃﹸﻭ ﻣ ﺎﹶﻓﹶﺄﻣ
{12} ﺍﻌﲑ ﺳ ﺼﻠﹶﻰ
 ﻳﻭ {11} ﺍﻮﺭﻮﺍ ﹸﺛﺒﺪﻋ ﻳ ﻑ
 ﻮ ﺴ
 { ﹶﻓ10}
7. Adapun orang yang catatan amalannya diberikan dari sebelah kanannya,
8. maka dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah,131
9. dan dia akan kembali ke sorga kepada keluarganya dengan gembira.
10. Adapun orang yang kitabnya diberikan dari belakang dari arah kiri,
11. ketika ia membacanya, maka dia akan berteriak: "Binasa dan rugilahlah aku".132
12. Dan dia akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka).133
34. T : Apakah orang-orang beriman akan melihat Allah pada hari kiamat ?
J : Ya, mereka akan melihat Allah di padang mahsyar dan di surga 37).
Dalilnya :
{23} ٌةqَ ·
ِ aَ_ aَvdَ رRَW{ ِإ22} ٌةqَ ¶
ِ a_ ٍ ِ fَ ْ`pَ ¦ُ `ُ¢ُو
22. Wajah-wajah (orang-orang mukmin) pada hari itu berseri-seri. 23. Mereka melihat Rab
mereka”. 135
Dari Jarir bin ‘Abdillah radhiallahu 'anhu bahwa Rasulullah  ﺻﻠىﺎﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢbersabda :
ﺇﻧﻜﻢ ﺳﺘﺮﻭﻥ ﺭﺑﻜﻢ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻣﺔ
“Sesungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian pada hari kiamat”.136

129

Sangkaan termasuk bagian kedustaan. Segala sesuatu mempunyai julukan dan julukan sangkaan adalah
kedustaan. (Ibnu Jarir dan Fathul Qadir )
130
at Taghaabun : 7
131
Yakni sekedar dinampakkan tidak dihisab dengan rinci. Ayat ini merupakan keterangan tempat ahir daripada
usaha manusia. (Adhwaul Bayan). Barangsiapa amalannya dihitung dengan rinci maka sungguh ia binasa.
(Tafsir Ibnu Katsir)
132
Terjemah sesuai dengan tafsir (Tafsir Ibnu Katsir dan Fathul Qadir)
133
alInsyiqaq :7-12
37)
Sebagaimana yang dikatakan Imam at Thohawi : Melihat Allah bagi penduduk surga adalah benar, tanpa
meliputi-Nya dan tanpa memikir cara melihat. Dalilnya firman Allah {23} ٌةqَ ·
ِ aَ_ aَvdَ رRَW{ ِإ22} ٌةqَ ¶
ِ a_ ٍ ِ fَ ْ`pَ ¦ُ `ُ¢( ُوAl
22. Wajah-wajah (orang-orang mukmin) pada hari itu berseri-seri.
23. Mereka melihat Rab mereka. (Qiyamah : 22-23). Penafsiran ayat disesuaikan dengan kehendak dan ilmu
Allah, kita yakini beritanya dari hadits-hadits shahih, maknanya menurut kehendak Rasulullah ﺻﻠىﺎﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ
Kita tidak mereka-reka dengan akal dan tidak menduga-duga dengan salah menurut kemauan kita. Tidak ada
yang selamat agamanya kecuali orang yang menyerahkan pemahaman agamanya kepada Allah dan rasul-Nya
dan mengembalikan perkara yang samar kepada orang yang mengetahui”. (Syarh at Thohawiyyah, 189).
135
Qiyamah : 22-23.
136
HR. Bukhari dan Muslim.
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Dari Shuhaib radhiallahu 'anhu bahwa Rasulullah  ﺻﻠىﺎﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢberkata : Alloh Ta’ala
berkata :
ﻴﻘﻭل ﺍﷲ ﺘﺒﺎﺭﻙ ﻭﺘﻌﺎﻝﻰ ﺘﺭﻴﺩﻭﻥ ﺸﻴﺌﺎ ﺃﺯﻴﺩﻜﻡ ﻓﻴﻘﻭﻝﻭﻥ ﺃﻝﻡ ﺘﺒﻴﺽ ﻭﺠﻭﻫﻨﺎ ﺃﻝﻡ ﺘﺩﺨﻠﻨﺎ ﺍﻝﺠﻨﺔ ﻭﺘﻨﺠﻴﻨﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﻨﺎﺭ ﻗﺎل ﻓﻴﻜﺸـﻑ
ﺍﻝﺤﺠﺎﺏ ﻓﻤﺎ ﺃﻋﻁﻭﺍ ﺸﻴﺌﺎ ﺃﺤﺏ ﺇﻝﻴﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻝﻨﻅﺭ ﺇﻝﻰ ﺭﺒﻬﻡ ﻋﺯ ﻭﺠل
“Apakah kamu menginginkan sesuatu yang akan Aku tambah untukmu ? “Bukankah
wajah-wajah kami telah berseri-seri, bukankah Engkau telah memasukkan kami ke surga
dan menyelamatkan kami dari neraka ? jawab penduduk surga. Rasulullah ﺻﻠىﺎﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ
berkata : “Lalu dibukalah hijab, maka tidak ada sesuatu pemberian yang lebih mereka
sukai dari pada melihat Rabb mereka”.137
Orang-orang kafir tidak akan melihat Allah di hari kiamat. Dalilnya :
ﻮ ﹶﻥﻮﺑﺤﺠ
 ﻤ ﺬ ﹶﻟ ﺌﻣ ﻮ ﻳ ﻢ ﺑ ﹺﻬﺭ ﻦﻢ ﻋ ﻬ ﻧﻶﹺﺇ
ﹶﻛ ﱠ
“Sekali-kali tidak, sesungguhnya mereka pada hari itu benar-benar terhalang dari
(melihat) Rabb mereka”.138
36. T : Apa yang kamu yakini terhadap Al Quran ?
J : Al Quran adalah kalamullah139 bukan makhluk, dalilnya :
rS ُ >
ِ ` َم ا
َ  َ َآpَ 
ْ dَ 2S~v
َ fُ ْBu
ِ {ََ ك
َ َ< َرZ~َ a
ْ اY
َ CِآBِ o
ْ pُ ;ْ  اY
َ ^5 ٌPv
َ َوِإنْ َأ
“Jika seorang di antara orang-orang musyrikin yang kamu perangi itu meminta
keamanan kepadamu, maka berilah keamanan kepadanya sampai ia mendengar
AlQur'an yang kamu bacakan”.140
37. T : Apakah Al Quran dari bahasa arab atau bukan Arab?141
J : Al Quran dari bahasa arab. Dalilnya :
ﻘﻠﹸﻮ ﹶﻥ ﻌ ﺗ ﻢ ﻌﱠﻠ ﹸﻜ ﺎ ﱠﻟﺮﹺﺑﻴ ﻋ ﺎﺮﺀَﺍﻧ ﻩ ﹸﻗ ﺎﻌ ﹾﻠﻨ ﺟ ﺎﹺﺇﻧ
Sesungguhnya Kami menurunkan Al Qur'an dalam bahasa Arab supaya kamu memahami
(nya)”.142
{195} ﲔ
ﹺﺒ ﹴ ﻣﺮﹺﺑﻲ ﻋ ﻥ ﺎﻠﺴ { ﹺﺑ194} ﻦ ﺬﺭﹺﻳ ﻨﻦ ﺍ ﹾﻟﻤ ﻣ ﺘﻜﹸﻮ ﹶﻥﻟ ﻚ
 ﻋﻠﹶﻰ ﹶﻗ ﹾﻠﹺﺒ {193} ﲔ
 ﻣ ﺡ ﹾﺍ َﻷ
 ﻭﻪ ﺍﻟﺮ ﺰ ﹶﻝ ﹺﺑ ﻧ
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HR. Muslim.
Mereka di neraka sijjin dan tidak melihat Allah Ta’ala. Sebaliknya orang-orang beriman dapat melihat Allah
Ta’ala pada hari kiamat. (Tafsir alQurthuby dan Tafsir Ibnu Katsir)
139
Al Imam At thahawi berkata : Al Qur’an adalah kalamullah, mulai dari Allah tidak diketahui caranya,
diturunkan kepada Rasul-Nya dengan wahyu dan dibenarkan orang-orang beriman. Mereka yakni Al Qur’an
kalamullah secara hakiki bukan makhluk seperti ucapan manusia. Barang siapa mendengarkannya dan
meyakininya sebagai ucapan manusia maka ia kafir. Allah telah mencela dan mengancamnya dengan neraka
saqor : qoK MNJS¸K ”Maka Aku akan memasukkannya ke dalam (neraka) Saqar”. (al Mudatstsir : 25). Kita tahu
dan yakin bahwa AlQur’an ucapan Pencipta tidak serupa dengan ucapan manusia“ (Syarh Aqidah
athThahawiah, 168)
140
AtTaubah : 6.
141
Termasuk kandungan ilmu Al Qur’an ialah pengetahuan bahwa Al Qur’an diturunkan dengan bahasa Arab,
Bahasa Arab adalah bahasa yang terlengkap dan terbanyak kosa-katanya dibanding bahasa-bahasa dunia yang
lainnya. Hanya Nabi manusia yang menguasai seluruh ilmu bahasa Arab. Hujjah bahwa bahasa Al Qur’an
bahasa Arab adalah firman-Nya. (lihat dalilnya di atas, Imam Syafi’i, ar Risalah, 48-49)
142
AzZukhruf :3
138
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“Dia dibawa turun oleh Ar-Ruh Al Amin (Jibril),194. ke dalam hatimu
(Muhammad)143 agar kamu menjadi salah seorang di antara orang-orang yang
memberi peringatan,144195. dengan bahasa Arab yang jelas.145
38. T : Apakah Allah mempunyai nama-nama dan sifat-sifat ?
J : Ya, Allah mempunyai nama-nama dan sifat-sifat sesuai dengan kemuliaan dan
keagunganNya.146 Dalilnya
ﺎﻩ ﹺﺑﻬ ﻮﺩﻋ ﻰ ﻓﹶﺎﺴﻨ
 ﺤ
 ﺂ ُﺀ ﺍﹾﻟﺳﻤ ﷲ ﹾﺍ َﻷ
ِ ﻭ
147
“Hanya milik Allah asma-ul husna , maka mohonlah kepadaNya dengan menyebut
asmaa-ul husna itu”.148
ﻢ ﻴﺤﻜ
 ﺰ ﺍ ﹾﻟ ﻌﺰﹺﻳ ﻮ ﺍﹾﻟ ﻫ ﻭ ﻋﻠﹶﻰ ﻤﹶﺜ ﹸﻞ ﹾﺍ َﻷ ﻪ ﺍ ﹾﻟ ﻟﻠﱠﻭ
“Allah mempunyai sifat yang Maha Tinggi; dan Dia-lah Yang Maha Perkasa lagi Maha
Bijaksana”.149
Dan nama-nama Allah tidak terhitung dengan bilangan tertentu. Rasulullah ﺻﻠىﺎﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ
bersabda : |NJO ءai£ ¬s“  أAku tidak bisa menghitung sanjungan kepada-Mu …..”150
39. T : Adakah (selain Allah) yang mengetahui perkara ghaib151 ?
J : Tidak ada seorang pun yang mengetahui perkara ghaib kecuali Allah. Dalilnya

ِ Cْ Nَ ;ْ  ا2َ]c
َ ْrqُ Rَ ]ِ 
ْ Cُ ;ِ >
ُ نا
َ <ََو^َ<آ
“Dan Allah sekali-kali tidak akan memperlihatkan kepada kamu hal-hal yang ghaib”.152
Firman-Nya:

 ﻓﻘﻞ ﺇﳕﺎ ﺍﻟﻐﻴﺐ ﷲKatakanlah hai Muhammad, sesungguhnya perkara ghaib itu milik Allah
semata”.153

ﻭﻋﻨﺪﻩ ﻣﻔﺎﺗﺢ ﺍﻟﻐﻴﺐ ﻻ ﻳﻌﻠﻤﺎ ﺇﻻ ﻫﻮ
“Dan do sisiNya kunci-kunci ghaib yang tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia”.154

143

Dibacakan kepadamu lalu hatimu memahaminya. (Tafsir alQurthuby) AlQur'an itu selamat dari kotoran,
pengurangan dan penambahan. (Ibnu Katsir)
144
Peringatakan akan siksa Allah Ta’ala bagi orang yang menyelisihi dan mendustakanmu dan memberi kabar
gembira kepada orang-orang beriman dan yang mengikutinya. (Ibnu Katsir)
145
Yang fasih, sempurna agar jelas nampak, memutus alasan dan menegakkan hujjah. (Ibnu Katsir)
AsySyu’ara’ :193-195
146
Nama-nama Allah seluruhnya baik dan tinggi, sifat-sifat Allah seluruhnya sempurna dan lebih luas dari pada
nama-namanya … (nukilan sebagian kaidah nama-nama dan sifat-sifat Allah, Syaikh Ibnu Al Utsaimin, 10 dan
39)
147
Nama Allah dalam puncak kebaikan (Qawa’dul Mutsla, Ibnu ‘Utsaimin)
148
Berdo’a dengan asma alhusna merupakan salah satu sebab dikabulkan doa (Ibnu Katsir).AlA’raf :180
149
AnNahl :60
150
HR. Muslim dari Aisyah radhiallahu 'anha.
151
Perkara ghaib adalah perkara rahasia secara materi yang tidak diketahui kecuali Allah sehingga ia terlindung
dari penglihatan dan tersembunyi dari akal dan pandangan-pandangan. (AtTa’rifat, ajJurjani, 165)
152
Ali Imran :179
153
Yunus : 20
154
alAnam :59.
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40. T : Kapan hari kiamat itu terjadi?155
J : Hari kiamat termasuk perkara ghaib, hanya Allah sajalah yang mengetahuinya.
Dalilnya :

ﺇﻥ ﺍﷲ ﻋﻨﺪﻩ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ
“Sesungguhnya pengetahui
mengetahuinya”.156

tentang

hari

Kiamat

itu

hanya

Allah

yang

ﺇﻟﻴﻪ ﻳﺮﺩ ﻋﻠﻢ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ
“Dikembalikan kepada Allah pengetahuan tentang hari kiamat”.157
Dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah  ﺻﻠىﺎﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢbersabda :
: ﻻ ﻳﻌﻠﻢ ﻣﱴ ﺗﻘﻮﻡ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﺇﻻ ﺍﷲ
“Tidak ada yang mengetahui kapan hari kiamat datang kecuali Allah”. 158
41. T : Ada berapakah syarat diterimanya amalan ?
J : Ada tiga syarat :
1) Islam, maka amal orang kafir tidak diterima. Dalilnya :
ﺭا ﻨﺜﹸﻮﺂ ًﺀ ﻣﻫﺒ ﻩ ﺎﻌ ﹾﻠﻨ ﺠ ﻤ ﹴﻞ ﹶﻓ ﻋ ﻦ ﻣ ﻤﻠﹸﻮﺍ ﻋ ﺎﺂ ﹺﺇﻟﹶﻰ ﻣﻣﻨ ﺪ ﻭ ﹶﻗ
“Kami datangkan segala amal yang mereka kerjakan, lalu Kami jadikan amal itu
sesuatu yang tidak berarti”.159
2) Ikhlas160 dalilnya
Y
َ dْ P5 ; اlُ ;َ Y
َ Cْ ¡
ِ ]ِ ¢
ْ ^ُ >
َ وْااPُ Qُ Rْ Cَ ;ِ TS وْ~ا ِإBُ ^ِ  ُأwَ^َو

“Padahal mereka tidak disuruh dalam kitab mereka kecuali supaya menyembah Allah
dalam keadaan menjadikan agama ihlas untuk Allah dengan mentauhidkan Allah”.161
Rasulullah  ﺻﻠىﺎﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢbersaba Allah berkata :
ﺃﻨﺎ ﺃﻏﻨﻰ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺀ ﻋﻥ ﺍﻝﺸﺭﻙ ﻤﻥ ﻋﻤل ﻋﻤﻼ ﺃﺸﺭﻙ ﻓﻴﻪ ﻤﻌﻲ ﻏﻴﺭﻱ ﺘﺭﻜﺘﻪ ﻭﺸﺭﻜﻪ
155

Adanya hari kiamat ditetapkan dengan dalil al Qur’an dan as Sunnah serta akal. Allah telah
mengabarkannya, menegakkan dalil-dalilnya dan membantah orang-orang yang mengingkari hari kiamat pada
sebagian besar al Qur’an karena banyak manusia yang mengingkarinya. Berbeda dengan tauhid rububiyah
sedikit orang yang mengingkarinya. Pengingkar kiamat berkata : “Hanya Muhammad yang mengabarkan hari
kiamat dengan cara menghayal !”. (Syarh at Thohawiyah Imam Abul Izzi al Hanafi, 404)
156
Luqman :34
157
Fushilat :47
158
HR. Bukhari.
159
Amal orang-orang kafir tidak diterima dikarenakan tidak ihlas atau ihlas tetapi tidak menepati syariat atau
tidak ihlas dan tidak menetapi syariat. (Ibnu Katsir) AlFurqan :23
160
Ikhlas adalah tidak mencampuri satu amalan dengan keinginan-keinginan pribadi, apakah menginginkan
pujian, takut celaan, pengagungan, harta, kecintaan, khidmat, dipenuhi semua hajatnya dan lain-lain yang
intinya menginginkan selain Allah dalam beramal. Al Fudhail berkata : “Tidak beramal karena pengaruh
manusia adalah riya’ (syirik kecil) dan beramal karena manusia adalah syirik. Ikhlas adalah selamat dari dua
hal itu”. (Madarijus Salikin, Ibnul Qoyyim, 2/70)
161
AlBayyinah : 5
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“Aku tidak membutuhkan sekutu-sekutu. Barangsiapa beramal satu amalan, ia sekutukan
untuk selainKu maka Aku tinggalkan ia dan sekutunya”. 162
3) Mengikuti dan mencontoh Rasulullah  ﺻﻠىﺎﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢDalilnya
ﻣﻦ ﻋﻤﻞ ﻋﻤﻼ ﻟﻴﺲ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻣﺮﻧﺎ ﻓﻬﻮ ﺭﺩ
“Barangsiapa beramal yang bukan dari syariatku maka tertolak”. 163
42. T : Ada berapa macam tawasul?164
J : Ada tiga macam tawasul yang disyariatkan :
a. Tawasul dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Dalilnya :
ﺎﻩ ﹺﺑﻬ ﻮﺩﻋ ﻰ ﻓﹶﺎﺴﻨ
 ﺤ
 ﺂ ُﺀ ﺍﹾﻟﺳﻤ ﷲ ﹾﺍ َﻷ
ِ ﻭ
“Allah mempunyai sifat yang Maha Tinggi; dan Dia-lah Yang Maha Perkasa lagi
Maha Bijaksana”.165
ﲔ
ﺤ
 ﻟﺎﻙ ﺍﻟﺼ ﺩ ﺎﻋﺒ ﻲﻚ ﻓ
 ﺘﻤ ﺣ ﺮ ﺧ ﹾﻠﻨﹺﻲ ﹺﺑ ﺩ ﻭﹶﺃ
“Dan dengan rahmatMumasukkanlah aku ke dalam golongan hamba-hambaMu yang
shalih”.166
Tawasul dengan amal-amal salih. Dalilnya
 ﻋﺬﹶﺍ ﺎﻗﻨ ﻭ ﺎﺑﻨﻮﺎ ﹸﺫﻧﺮ ﹶﻟﻨ ﻔ ﺎ ﻓﹶﺎ ﹾﻏﻣﻨ ﺂﺀَﺍﻨﺂﹺﺇﻧﻨﺭﺑ
ِﺎﺭﺏ ﺍﻟﻨ
“Yaitu orang-orang yang berdo`a: "Ya rob kami, sesungguhnya kami telah beriman kepada
kitab dan rasulMu, maka dengan iman kepada Mu dan RasulMu ampunilah segala dosa
kami dan peliharalah kami dari siksa neraka".167
ﻦ ﻳﻫﺪ ﺎﻊ ﺍﻟﺸ ﻣ ﺎﺒﻨ ﺘﻮ ﹶﻝ ﻓﹶﺎ ﹾﻛﺳﺎ ﺍﻟﺮﻌﻨ ﺒﺍﺗﺖ ﻭ
 ﺰﹾﻟ ﺂﺃﹶﻧﺎ ﹺﺑﻤﻣﻨ ﺂ ﺀَﺍﻨﺭﺑ
“Ya rob kami, kami telah beriman kepada apa yang telah Engkau turunkan dan telah kami
ikuti rasul, karena itu masukkanlah kami ke dalam golongan (umat Muhammad Shallallahu
'alaihi wa sallam) orang-orang yang menjadi saksi atas keesaanMu dan kerasulan
Muhammad Shallallahu 'alaihi wa sallam168.
Dalil as Sunnah adalah 3 orang yang terkurung di dalam goa oleh batu besar yang menutupi
pintu goa. Lalu masing-masing berdo’a dengan amal shalihnya.169
Tawassul dengan amal shalih. Dalilnya firman Alloh Ta’ala :
ﺎ ﹺﺭﺏ ﺍﻟﻨ
 ﻋﺬﹶﺍ ﺎﻗﻨﻭ ﺎﺑﻨﻮﺎ ﹸﺫﻧﺮ ﹶﻟﻨ ﻔ ﺎ ﻓﹶﺎ ﹾﻏﻣﻨ ﺂﺀَﺍﻧﻨﺂﹺﺇﺑﻨﺭ ﻳﻘﹸﻮﻟﹸﻮ ﹶﻥ ﻦ ﻳﺍﱠﻟﺬ
162

HR. Muslim
HR.Msulim.
164
Tawasul adalah mendekatkan diri kepada Allah (Mukhtashor ash Shihah, Fakhrurrozi, 650-651)
165
AlA’raf :180
166
anNaml :19
167
Ali Imran :16
168
Ali Imran :53
169
Muttafaq ‘alaihi
163
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“Yaitu orang-orang yang berdo`a: "Ya rob kami, sesungguhnya kami telah beriman kepada
kitab dan rasulMu, maka dengan iman kepada Mu dan RasulMu ampunilah segala dosa
kami dan peliharalah kami dari siksa neraka".170
ﻦ ﻳﻫﺪ ﺎﻊ ﺍﻟﺸ ﻣ ﺎﺒﻨﺘﻮ ﹶﻝ ﻓﹶﺎ ﹾﻛﺮﺳ ﺎ ﺍﻟﻌﻨ ﺒﺗﺍﺖ ﻭ
 ﺰﹾﻟ ﺂﺃﹶﻧﺎ ﹺﺑﻤﻣﻨ ﺂ ﺀَﺍﺑﻨﺭ
“Ya rob kami, kami telah beriman kepada apa yang telah Engkau turunkan dan telah kami
ikuti rasul, karena itu masukkanlah kami ke dalam golongan (umat Muhammad Shallallahu
'alaihi wa sallam) orang-orang yang menjadi saksi atas keesaanMu dan kerasulan
Muhammad Shallallahu 'alaihi wa sallam”.171
Dalil dari asSunnah adalah hadits tentang tiga orang yang tertahan di dalam sebuah goa yang
pintunya menutup lalu masing-masing orang bertawassul. Di antara mereka ada yang
bertawassul dengan amal shalih yang ihlas.172
b. Tawasul dengan do’a orang salih. Dalilnya hadits Anas bin Malik radhiallahu
'anhu katanya ketika Rasulullah  ﺻﻠىﺎﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢberkhutbah tiba-tiba seseorang
datang lalu berkata : “Hai Rasulullah, hujan tidak turun maka berdo’alah agar
Allah menurunkan hujan”. Beliau berdo’a lalu turun hujan ketika itu juga.173
43.

T : Adakah bid’ah hasanah dalam Islam?
J : Tidak ada. Semua bid’ah sesat, dalilnya hadits Al’Irbadh (lihat poin no.19), padanya
disebutkan: “ ﻛﻞ ﺑﺪﻋﺔ ﺿﻼﻟﺔTiap bid’ah sesat” dan hadits Jabir bahwa Rasulullah ﺻﻠىﺎﷲ ﻋﻠﻴﻪ
 ﻭﺳﻠﻢberkhutbah :
ﺃﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﻓﺈﻥ ﺨﻴﺭ ﺍﻝﺤﺩﻴﺙ ﻜﺘﺎﺏ ﺍﷲ ﻭﺨﻴﺭ ﺍﻝﻬﺩﻯ ﻫﺩﻯ ﻤﺤﻤﺩ ﻭﺸﺭ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﻤﺤﺩﺜﺎﺘﻬﺎ ﻭﻜل ﺒﺩﻋﺔ ﻀﻼﻝﺔ
Amma ba’du. “Sesungguhnya sebaik-baik ucapan adalah petunjuk Muhammad dan
sejelek-jelek perkara adalah yang diada-adakan dalam agama dan tiap bid’ah sesat”.174
44. T : Makhluk apa yang terjahat yang wajib di benci ?
J :Makhluk terjahat adalah Yahudi, Nasrani dan orang-orang musyrik. Dalilnya :
¤ِ dS Bِ Qَ ;ْ  اBG 4
َ ْr| ُه
َ ِ ;َ أُوwَgCْ ِ Y
َ dْ Pِ ]ِ=
َ rَ bS gَ u
َ َ< ِرW ْFِ Y
َ Cْ  ِآBِ o
ْ pُ ;ْ  وَا
ِ ~َ qِ ;ْ  ا6ِ ْ َأ ْهY^ِ وْاBُ َ  َآY
َ dْ nِ ;Sن ا
S ِإ

170

Ali Imran :16
Ali Imran :53 Dalam ayat ini dan sebelumnya terdapat lafadl aamanna (kami beriman) sebelum meminta
Alloh Ta’ala yang menunjukkan bahwa iman adalah amalan yang bisa dijadikan perantara dalam berdoaPenerj
172
Dalam riwayat Bukhari dan Muslim.
173
Shahabat bertawasul dengan do’a makhluk terbaik dan tidak duduk di rumah lalu berdo’a : Ya Allah, aku
meminta kepada-Mu dengan kehormatan fulan, atau hak Nabi-Mu. Kalau demikian disyariatkan niscaya mereka
lakukan. Mereka tidak melakukannya pada jaman Nabi hidup maupun sepeninggal beliau. Sepeninggal
Rasulullah  ‘Umar meminta hujan kepada Allah melalui do’a al Abbas paman Nabi , karena ia orang tua
yang shalih. Mu’awiyah setelah Umar, minta hujan lalu berkata : Ya Allah, kami pada hari ini minta syafaat
kepada-Mu melalui orang yang paling baik dan utama, kami meminta syafa’at melalui Yazid bin al Aswad al
Jarsyi, Hai Yazid angkat kedua tanganmu, berdo’alah kepada Allah !”. Yazid mengangkat tangan setinggitingginya dan diikuti manusia yang lain, kemudian Allah menurunkan hujan sampai orang-orang hampir tidak
bisa pulang ke rumah. (Diriwayatkan Ibnu As Sakir 65/112, 113 dengan sanad shahih lihat at Tawasul al
Albani. Dari catatan kitab ini, Asy Syaikh Yahya : 28)
174
HR. Muslim
171
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“ Sesungguhnya orang-orang kafir yakni ahli Kitab dan orang-orang musyrik (akan masuk)
ke neraka Jahanam; mereka kekal di dalamnya. Mereka itu adalah seburuk-buruk
makhluk”.175
ﻻ ﲡﺪ ﻗﻮﻣﺎ ﻳﺆﻣﻦ ﺑﺎﷲ ﻭ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻵ ﻳﻮﺍﺩﻭﻥ ﻣﻦ ﺣﺎﺩ ﺍﷲ ﻭ ﺭﺳﻮﻝﻩ

“Kamu tak akan mendapati suatu kaum yang beriman pada Allah dan hari akhirat, saling
berkasih-sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya”.176
45. T : Apakah demokrasi itu ?177
J : Demokrasi adalah hukum rakyat, yang menentukan hukum sendiri untuk diri sendiri
tidak dengan dasar al Qur’an dan as sunnah.
46.

T : Apa hukum demokrasi ?178
J : Demokrasi merupakan syirik besar. Dalilnya
“ ﺇﻥ ﺍﳊﻜﻢ ﺇﻻ ﷲTidak ada hukum kecuali milik Allah”.179
“ ﻭﻻﻳﺸﺮﻙ ﰲ ﺣﻜﻤﻪ ﺃﺣﺪﺍDan seorang pun janganlah menyekutukan dalam hukumnya”.180

47.

T : Apa hakikat pemilu?
J : Pemilu termasuk bagian dari demokrasi yang melemparkan syariat di belakang
panggung. Pemilu adalah sikap meniru-niru kaum kafir yang di haramkan syariat.
Banyak kejelekan dan tidak ada manfaat dalam demokrasi. Di antara kejelekannya adalah
persamaan kebenaran dan kebatilan sesuai dengan suara terbanyak, menghilangkan wala
dan baro’ (loyalitas kaum muslimin dan kebencian pada kaum kafir), memecah belah
persatuan kaum muslimin, menimbulkan kebencian, permusuhan, fanatisme golongan,
menipu, kecurangan, kilah-kilah, membuang-buang waktu dan harat, merusak rasa malu
wanita dan menghilangkan kepercayaan terhadap ilmu syariat dan ulama.
48. T : Apakah hukum bergolong-golongan selain golongan Ahlus Sunnah ?181

175

AlBayyinah :6
AlMujadalah :22.
177
Demokrasi bukan dari bahasa arab (dari Yunani) yang bermakna hukum tertinggi ada pada suara terbanyak
rakyat. Rakyatlah yang membentuk UU, mencipta syariat, yang sesuai dangan kemauan merka tanpa
memperdulikan syariat Allah karena rakyatlah penguasa penuh/mutlak syariat. Kalau begitu bisa dikatakan illah
(thoghut) yang disembah selain Allah. Kekuasaan menjadi sempurna dengan dibentuknya wakil-wakil rakyat
dalam parlemen yang merupakan corong suara rakyat. Dapat disimpulkan bahwa dalam demokrasi terdapat
komponen-komponen pokok yang membentuknya. Komponen terpenting ialah kekuasaan bagi rakyat yang
membentuk UU, kekuasaan kehakiman dan eksekutif. Komponen kedua adalah hak-hak dan kemerdekaan
rakyat yang dijamin UU. Sesunggunya demokrasi yang mereka banggakan sebagai keadilan merupakan buah
dari suara jeritan rakyat Nasrani Barat ketika mereka ditindas oleh raja-raja mereka selama berabad-abad setelah
mereka meninggalkan hukum Allah, Injil. (Hakikat As Syuro, 17, Hakikat Demokrasi 15, Aman Al Jami)
178
Syaikhul Islam berkata: “Barang siapa menyeru kepada sesuatu yang mendekatkan diri kepada Allah atau
mewajibkannya dengan ucapan dan perbuatannya tanpa dasar syariat Allah maka ia telah menyariatkan agama
yang tidak diperintahkan Allah dan Barang siapa mengikuti dalam perkara ini maka ia menjadikan sekutu selain
Allah” (Iqtidho’, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah,361). Jadi demokrasi bukan syuro’. Bagi muslimin atau juru
da’wah yang mendefinisikan syuro’ dengan demokrasi haruslah meluruskan pemahamannya bahkan
meluruskan keimanannya. Karena dakwah kepada parlemen adalah dakwah yang menyeru manusia menjadikan
tuhan-tuhan selain Allah yang menghalalkan apa yang Allah haramkan dan mengharamkan apa yang Allah
halalkan. Dan inilah akar kerusakan dan kesesatan manusia di alam. (Hakikat Syuro’ Syaikh Aman Al Jami, 1415, Iqtidho - Ibnu Taimiyyah, 374).
179
Yusuf :40
180
AlKahfi :26
176
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J : Bergolong-golongan haram, kecuali golongan (hizb) Allah, dalilnya firman Allah :
{32} ﻮ ﹶﻥﻢ ﹶﻓ ﹺﺮﺣ ﻳ ﹺﻬﺪ ﺎ ﹶﻟﺏ ﹺﺑﻤ
ﺰ ﹴ ﺣ ﺎ ﹸﻛ ﱡﻞﻴﻌﺷ ﻮﺍﻭﻛﹶﺎﻧ ﻢ ﻬ ﻨﻳﻗﹸﻮﺍ ﺩﻦ ﹶﻓﺮ ﻳﻦ ﺍﻟﱠﺬ ﻣ {31} ﲔ
 ﻛ ﺸ ﹺﺮ
 ﻤ ﻦ ﺍ ﹾﻟ ﻣ ﻮﺍﺗﻜﹸﻮﻧﻭ ﹶﻻ
“Dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah,yaitu orangorang yang memecah belah agama182 mereka dan mereka menjadi beberapa golongan. Tiaptiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka (dan merasa di
atas kebenaran).183
ﻦ ﻣ {32} ﻮ ﹶﻥﻢ ﹶﻓ ﹺﺮﺣ ﻳ ﹺﻬﺪ ﺎ ﹶﻟﺏ ﹺﺑﻤ
ﺰ ﹴ ﺣ ﺎ ﹸﻛ ﱡﻞﻴﻌﺷ ﻮﺍﻭﻛﹶﺎﻧ ﻢ ﻬ ﻨﻳﻗﹸﻮﺍ ﺩﻦ ﹶﻓﺮ ﻳﻦ ﺍﻟﱠﺬ ﻣ {31} ﲔ
 ﻛ ﺸ ﹺﺮ
 ﻤ ﻮﺍ ﺍ ﹾﻟﺗﻜﹸﻮﻧﻭ ﹶﻻ
“Dan berpeganglah kamu semuanya kepada agama Islam, dan janganlah kamu bercerai
berai”.184
{32} ﻮ ﹶﻥﻢ ﹶﻓ ﹺﺮﺣ ﻳ ﹺﻬﺪ ﺎ ﹶﻟﺏ ﹺﺑﻤ
ﺰ ﹴ ﺣ ﺎ ﹸﻛ ﱡﻞﻴﻌﺷ ﻮﺍﻭﻛﹶﺎﻧ ﻢ ﻬ ﻨﻳﻗﹸﻮﺍ ﺩﻦ ﹶﻓﺮ ﻳﻦ ﺍﻟﱠﺬ ﻣ {31} ﲔ
 ﻛ ﺸ ﹺﺮ
 ﻤ ﻦ ﺍﹾﻟ ﻣ اJُWJُqsَ Tَ َو
Sesungguhnya (agama tauhid) ini adalah agama kamu semua185; agama yang satu
dan Aku adalah Robmu, maka sembahlah Aku”.186
181

Al Imam ath Thohawi berkata : “Kita mengikuti jalan hidup Rasululloh  dan sahabat dan pengikut mereka
dengan baik sampai hari kiamat, menjauhi perpecahan, perselisihan dan keganjilan agama” (Syarh Aqidah at
Thohawiyyah, 204). Hadits mengabarkan akan umat akan terpecah belah, bukan berarti dibolehkan berpecah
belah dan bergolong-golongan yang berbeda aqidah, tetapi hanyalah kabar kondisi umat yang akan datang dan
tercelanya perpecahan. Syaikh Shalih bin Fauzan berkata : “Adanya jama’ah-jama’ah dan golongan-golongan
telah dimaklumi sebagimana yang dikabarkan Nabi  : “Kalian akan melihat perselisihan yang banyak” (HR.
Abu Dawud, shalih). Akan tetapi jama’ah yang wajib diikuti dan dirangkul adalah jama’ah ahlus sunnah wal
jama’ah. Karena Rasululloh  telah memberikan kaidah jama’ah yang benar yaitu “jama’ah yang berjalan di
atas jalanku dan sahabatku.” (HR. Tirmidzi, Shahih). Itulah jama’ah yang tidak berbilang dan terbagi-bagi sejak
pertama sampai hari akhir dan jama’ah yang di akui kebenarannya. Adapun jama’ah-jama’ah yang menyelisihi
jama’ah sahabat (salaf) adalah golongan-golongan yang berpecah belah yang kita dilarang bergabung bersama
mereka maupun menasabkan diri kepada mereka….” (Hiwar ma’a ‘alim, Umar bin Abdirrohman, 31-32).
Syaikh Al Albani berkata : ”Kita memerang hizbi (golongan-golongan) selain salaf. Karena mereka telah dicela
dalam ayat 32 surat Ar Rum “Dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah,yaitu
orang-orang yang memecah belah agama mereka dan mereka menjadi beberapa golongan”. Mereka telah
memecah belah persatuan kaum muslimin dan menambah kelemahan kaum muslimin yang sudah lemah. Tidak
ada golongan/partai dalam Islam kecuali partai Allah نJi] p; اrب ا> هv  إنT“ أKetahuilah bahwa sesungguhnya
golongan Allah itulah yang beruntung”. (Al Mujadilah : 22). Siapakah Hizbulloh (partai Allah) ? Mereka adalah
jama’ah Rasulullloh  dan sahabatnya. Semakin dekat dengan petunjuk Nabi  dengan pemahaman salaf maka
semakin aman dari perpecahan dan sebaliknya. Hal ini dicapai dengan menuntut ilmu Al Qur’an dan As
Sunnah. Inilah timbangan bagi tiap muslim yang berakal yang tidak masuk ke dalam fanatisme golongan yang
membabi buta. Maka dari itu kita wajib mempelajari ilmu dari yang benar (tauhid, hadits, fiqih, adab dll) dari
Al Qur”an dan As Sunnah yang dapat mengantarkan pada jalan golongan yang selamat dari bid’ah dan neraka.
Selain itu semua jalan tertutup! (Al Asilah asy Syami’ah, Syaikh Al Albani, 41-42).
Kenyataan hanya golongan salaf yang paling getol mempelajari dan mengamalkan Al Qur’an dan As Sunnah,
sedangkan golongan yang lain sibuk di partai politik, membuat konsep masa depan yang tak pernah terwujud,
berebut kepemimpinan, dan kesibukan dunia yang lain yang mereka sangka sedang berbuat baik padahal
mereka dalam kesesatan..
182
Yakni mengubah, mengganti, mengimani dan ingkar terhadap sebagian agama. Atau meninggalkan agama
seperti Yahudi, Nasrani, Majusi dan penyembah berhala serta seluruh agama yang batil. Maka pemeluk agama
sebelum kita berselisih di atas pendapat dan millah yang berbeda-beda. Demikian umat ini berselisih di atas
millah yang semuanya sesat kecuali satu yaitu orang-orang yang berpegang teguh dengan AlQur'an dan as
Ssunnah dan yang disepakati generasi pertama dari sahabat, tabiin dan ulama mereka. (Ibnu Katsir)
183
Rum :31-32.
184
Ali Imran :103
185
Seluruh agama para nabi satu yaitu mengesakan ibadah hanya kepada Alloh Ta’ala. (Fathul Qadir,1147)
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نJi] p; اrب ا> هv  إنTأ
“Ketahuilah sesungguhnya golongan Allah itulah yang beruntung”.187
Dari Abdillah bin ‘Amr bin Al ‘Ash katanya, Rasulullah  ﺻﻠىﺎﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢberkata :
ﻭﺘﻔﺘﺭﻕ ﺃﻤﺘﻲ ﻋﻠﻰ ﺜﻼﺙ ﻭﺴﺒﻌﻴﻥ ﻤﻠﺔ ﻜﻠﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﻨﺎﺭ ﺇﻻ ﻤﻠﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻗﺎﻝﻭﺍ ﻭﻤﻥ ﻫﻲ ﻴﺎ ﺭﺴﻭل ﺍﷲ ﻗﺎل ﻤﺎ ﺃﻨﺎ ﻋﻠﻴﻪ
ﻭﺃﺼﺤﺎﺒﻲ
“Umatku akan terpecah menjadi 73 millah (golongan) semuanya di neraka kecuali satu
millah (golongan).”Golongan mana wahai Rasululloh ? tanya Sahabat. “Golongan
yang aku dan sahabatku berjalan di atasnya”, jawab Rasulullah ﺻﻠىﺎﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ.188 Hadits
ini dikuatkan oleh hadits Mu’awiah yang diriwayatkan Abu Dawud. (4597), Ahmad
4/102 dan penguat-penguat lainnya, sehingga naik menjadi hasan. Sabdanya : ”semuanya
di neraka”, merupakan keterangan keadaan ahli bid’ah dan celaan terhadap mereka.189
49. T : Golongan yang mengaku Islam manakah yang paling sesat ?
J : Yaitu : golongan al bathiniyyah190, ar rafidhah191, al jamiyyah192, as shufiyyah
ekstrim193.

186

AlAnbiya :92
AlMujadalah :22
188
Yang dimaksud umatku dalam hadits adalah umat Islam (ijabah).AlImam Abu Manshur Abdul Qahir bin
Thahir atTamimi berkata : “Para ahli berbagai madzhab telah mengetahui bahwa Nabi shallallahu ‘alaihi wa
sallam tidak memaksudkan dengan kelompok yang tercela yang berpecah belah itu adalah kelompo-kelompok
yang berselisih dalam masalah cabang fiqih pada masalah halal dan haram akan tetapi yang dimaksudkan beliau
adalah kelompok tercela yang menyelisihi ulama yang benar dalam masalah pokok-pokok tauhid, ketentuan
kebaikan dan kejelekan, syarat-syarat kenabian dan risalah, loyalitas terhadap sahabat dan apa yang berjalan
pada masalah aqidah. Karena orang-orang yang berselisih dalam masalah ini terkadang saling menghafirkan
berbeda dengan orang-orang yang berselisih pada masalah fiqih yang tidak saling mengkafirkan dan
menfasikkan. Terbukti pada ahir jaman sahabat terjadi penyimpangan kelompok Qodariah dari Ma’bad alJuhani
dan pengikutnya, kemudian setelah itu terjadi banyak perselisihan satu-demi satu hingga terbentuklah 72
kelompok sesat dan yang ke 73 adalah ahlus sunnah wal jama’ah, golongan yang yang selamat”. (Tuhfatul
Ahwadzi, 2/2018)
189
Maksudnya mencela dan menerangkan pemikiran dan keadaan ahli bid’ah disyariatkan dan bahkan lebih
utama daripada jihad fi sabilillah pada kondisi tertentu ! Karena menjelaskan kebid’ahan dan memperingatkan
ahli bid’ah termasuk penjagaan agama dari perubahan dan penggantian sebagaimana yang terjadi dalam agama
Yahudi dan Nasrani disebabkan kebid’ahan yang dilakukan ulama mereka. tugas ini dilakukan oleh orang baik
dan kuat ilmu serta aqidahnya dari kalangan ahli sunnah sedangkan jihad fi sabilillah dengan perang dilakukan
oleh orang baik dan orang maksiat.
190
Golongan yang membagi agama menjadi dua bagian : lahiriyah dan batiniyah. Tingkatan lahir adalah
tingkatan syariat yang masih melakukan amalan-amal syariat yang nampak seperti shalat, shoum dan lain-lain.
Tingkatan batin adalah tingkatan yang sudah terlepas dari syariat dan tidak perlu pada syariat.
191
Rofidha bagian dari syi’ah yang menolak Zaid bin Ali sebagai Amir mereka diantara keyakinan mereka : Ali
bin Abi Thalib lebih utama dari seluruh Nabi dan akan muncul di akhir zaman. Jibril salah menurunkan wahyu
kepada Nabi Muhammad  dan Al Qur’an telah diganti/dirubah dari aslinya, serta mengkafirkan sahabat.
192
Jahmiyyah, nisbat kepada Jahm bin Shofwan as Samarqindi. Diantara keyakinan golongan ini adalah : tidak
mengakui nama-nama dan sifat-sifat Allah, iman hanyalah perkenalan, Al Qur’an adalah makhluk, manusia
tidak punya kehendak dan kemampuan.
193
Shufiyyah ekstrim seperti al hululiyyah, al ittihadiyyah dan al karomiyyah (meyakini iman hanya di lisan).
(Syarh al Aqidah al wasithiyyah, al Ustadz Yasin al Adani, 21-24). Syaikh Yahya dalam pelajarannya
menyatakan bahwa ke-empat golongan yang mengaku Islam itu telah kafir menurut kesepakatan ulama.
187
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POKOK-POKOK FIQIH
50.

Tiap ibadah haruslah dengan niat194, dan niat tempatnya di hati. Dalilnya hadits
Umar radhiallahu 'anhub bahwa Rasulullah  ﺻﻠىﺎﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢbersabda : ﺇﳕﺎ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺑﺎﻟﻨﻴﺎﺕ
“Sesungguhnya tiap-tiap amalan itu dengan niat”.195

51.

Mengucapkan niat adalah bid’ah. Dalilnya hadits Aisyah bahwa Rasulullah ﺻﻠىﺎﷲ ﻋﻠﻴﻪ
 ﻭﺳﻠﻢberkata “ ﻣﻦ ﺃﺣﺪﺙ ﰲ ﺃﻣﺮﻧﺎ ﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﻟﻴﺲ ﻣﻨﻪ ﻓﻬﻮ ﺭﺩBarangsiapa mengada-adakan perkara
dalam agama kami yang bukan darinya maka tertolak”.196

52.

T : Apakah Bid’ah itu ?
J : Bid’ah adalah perkara baru dalam agama yang dibuat setelah wafat Rasulullah ﺻﻠىﺎﷲ
 ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢdengan niat beribadah, tetapi tidak ada dalilnya dari al Qur’an maupun as Sunnah.

53.

Allah mencipta air dengan suci, untuk mensucikan najis-najis dan hadats-hadats
(pembatal-pembatal wudhu atau shalat). Dalilnya :

54.
ﺭﺍ ﻮﺂ ًﺀ ﹶﻃﻬﺂ ِﺀ ﻣﻤﻦ ﺍﻟﺴ ﻣ ﺎﺰﹾﻟﻨ ﻭﺃﹶﻧ ﻪ ﺘﻤ ﺣ ﻱ ﺭ
 ﺪ ﻳ ﻦ ﻴ ﺑ ﺍﺸﺮ
 ﺑ ﺡ
 ﺎﻳﺳ ﹶﻞ ﺍﻟﺮ ﺭ ﻱ ﹶﺃﺍﻟﱠﺬ
“Dan Kami turunkan dari langit air yang suci”.197
ﻪ ﻢ ﹺﺑ ﺮ ﹸﻛ ﻴ ﹶﻄﻬﻟ ﺂ ًﺀﺂ ِﺀ ﻣﻤﻦ ﺍﻟﺴ ﻴﻜﹸﻢ ﻣ ﻋ ﹶﻠ  ﹸﻝﻨﺰﻳﻭ
“Dan Allah menurunkan kepadamu hujan dari langit untuk menyucikan kamu dari najis
dan kotoran”.198
55.

T : Do’a apa yang diucapkan ketika kamu hendak masuk WC ?
J : Yaitu do’a :
ﺚ
 ﺋﺎﺨﺒ
 ﺍﹾﻟﺚ ﻭ
 ﺒﺨ
 ﻦ ﺍﹾﻟ ﻣ ﻚ
 ﻮ ﹸﺫ ﹺﺑ ﻋ ﻲ ﹶﺃ ﹺﺇﻧﻬﻢ ﺍﻟﱠﻠ
“Aku berlindung dari setan laki-laki dan setan perempuan.199

194

Tiap orang yang beramal mendapatkan apa yang ia niatkan. Amalan meliputi ucapan dan perbuatan lahir dan
batin. Oleh karena itu ulama mengaitkan banyak perkara dengan niat hingga pada masalah mu’amalah. (Syaikh
Ibnu Al Utsaimin, Al Qowa’id al Fiqhiyah, 38-39)
195
Muttafaq ‘alaihi.
196
Muttafaq ‘alaihi.
197
Untuk wudlu (Tafsir alQurthuby), bersuci dari hadats, kotoran dan menghidupkan bumi yang telah mati.
(Taisir alKarimir Rahman, asSa’dy, 682)
198
alAnfal :11
199
Muttafaq ‘alaihi.
Kerterangan : Khubtsi artinya kejelekan dan khabaits artinya jiwa yang jahat. Sedangkan menurut riwayat
yang bunyinya khubuts artinya adalah setan-setan jantan dan khabaits artinya setan-setan betina. Riwayat yang
menyebutkan dengan lafadz khubtsi lebih banyak daripada riwayat yang menyebutkan dengan lafadz khubuts
sebagaimana yang disebutkan oleh Al Khathabi dalam Ma'limi as Sunan 1/10. Lihat Syarah Al Mumti', Ibnu
'Utsaimin, 1/82. Terdapat riwayat dari Ali ra. secara marfu', disebutkan,"Penghalang antara mata jin dan aurat
anak Adam adalah ketika masuk WC mengucapkan bismillah". Hadits riwayat Tirmidzi 3/504 dan Imam
Albany menghasankannya. Lihat Tamamul Minnah hal. 58.}
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56.

Adab membuang hajat :
Dikatakan kepada Salman al Farisi oleh salah seorang Yahudi: “Nabimu telah
mengajarkan segala sesuatu sampai masalah buang hajat“. “Tentu”, Rasulullah telah
melarang kami menghadap kiblat ketika kencing atau berak, dan melarang kami ketika
cebok dengan menggunakan tangan kanan atau cebok kurang dari tiga batu”.200
56. Tidak sah shalat kecuali dengan Wudhu. Dalilnya hadits Abu Hurairah radhiallahu
'anhu bahwa Rasulullah  ﺻﻠىﺎﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢberkata : “ ﻻﺗﻘﺒﻞ ﺻﻼﺓ ﻣﻦ ﺃﺣﺪﺙ ﺣﱵ ﻳﺘﻮﺿﺄTidak
diterima shalat orang yang berhadats sampai dia berwudhu”.201 Dari Ibnu ‘Umar
radhiallahu 'anhuma bahwa Rasulullah  ﺻﻠىﺎﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢberkata : “ﻻﺗﻘﺒﻞ ﺻﻼﺓ ﺑﻐﲑ ﻃﻬﻮﺭTidak
diterima shalat tanpa bersuci”.202
57. Anggota badan wudlu : wajah termasuk di dalamnya berkumur-kumur dan menghirup
air ke hidung lalu mengeluarkannya, kedua tangan yang dicuci sampai siku, kepala
diusap sekali, dan kedua kaki dicuci sampai mata kaki. Dalilnya firman Allah Ta’ala :
ﻴ ﹺﻦ ﺒﻌ ﻢ ﹺﺇﻟﹶﻰ ﺍ ﹾﻟ ﹶﻜ ﻠ ﹸﻜ ﺟ ﺭ ﻭﹶﺃ ﻢ ﺳ ﹸﻜ ﺮﺀُﻭ ﻮﺍ ﹺﺑﺴﺤ
 ﻣ ﺍﻓ ﹺﻖ ﻭ ﺍﻤﺮ ﻢ ﹺﺇﻟﹶﻰ ﺍ ﹾﻟ ﻳ ﹸﻜﺪ ﻳ ﻭﹶﺃ ﻢ ﻫ ﹸﻜ ﻮﻭﺟ ﺴﻠﹸﻮﺍ
ِ ﺓ ﻓﹶﺎ ﹾﻏ ﻼ
 ﹶﻢ ﹺﺇﻟﹶﻰ ﺍﻟﺼ ﺘﻤ ﻮﺍ ﹺﺇﺫﹶﺍ ﹸﻗﻣﻨ ﻦ ﺀَﺍ ﻳﺎ ﺍﻟﱠﺬﻬﺎﹶﺃﻳﻳ
“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka
basuhlah muka dan tanganmu sampai dengan siku dan sapulah kepalamu dan basuh
kakimu sampai dengan kedua mata kaki”.203
Dari Abdillah bin ‘Umar bahwa Rasulullah  ﺻﻠىﺎﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢberkata : “ﻭﻳﻞ ﻟﻸﻋﻘﺎﺏ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺭSiksaan
yang besar bagi orang yang tidak sempurna wudhunya”.204
58. Mendahulukan bagian kanan, menambah basuhan melebihi siku dan mata kaki.
Dalilnya hadits Abu Hurairah radhiallahu 'anhu bahwa Rasulullah ﺻﻠىﺎﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ
mencuci tangan kanannya sampai ke lengan atas dan mencuci tangan kirinya sampai
lengan atas, kemudian mengusap kepala, lalu mencuci kaki kanannya sampai ke betis
dan berkata :
ﺃﻨﺘﻡ ﺍﻝﻐﺭ ﺍﻝﻤﺤﺠﻠﻭﻥ ﻴﻭﻡ ﺍﻝﻘﻴﺎﻤﺔ ﻤﻥ ﺇﺴﺒﺎﻍ ﺍﻝﻭﻀﻭﺀ
“Kalian umat yang bercahaya anggota wudlunya pada hari kiamat karena
menyempurnakan wudlu”.205 Dan dalam riwayat Abu Dawud dengan sanad shahih dari
hadits Abu Hurairah radhiallahu 'anhu bahwa Rasulullah  ﺻﻠىﺎﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢberkata :
ﺇﺫﺍ ﻝﺒﺴﺘﻡ ﻭﺇﺫﺍ ﺘﻭﻀﺄﺘﻡ ﻓﺎﺒﺩﺀﻭﺍ ﺒﺄﻴﺎﻤﻨﻜﻡ
“Jika kamu berpakaian dan berwudhu maka mulailah dari bagian kanan”.206

200

Kelanjutan haditsnya : “dan cebok dengan tulang atau kotoran binatang” .
Muttafaq ‘alaihi.
202
HR. Muslim.
203
AlMaidah :6
204
Ia tidak membasuh sebesar bulatan uang pada bagian kakinya.(Muttafaq ‘alaihi).
205
HR.Muslim.
206
HR.Abu Dawud. Hadits ini dalil memulai bagian kanan ketika memakai baju dan wudlu. Nawawi berkata
:Ulama sepakat bahwa mendahulukan bagian kanan atas kiri kanan dan kaki dalam wudlu adalah sunnah. Kalau
ada orang yang mendahulukan kiri atas kanan maka ia kehilangan keutamaan dan wudlunya sah. Sedangkan
Syi’ah mengatakan wajib mendahulukan bagian kanan, dan pendapat Syi’ah tidak dianggap”. (‘Aunul Ma’bd,
7/238)
201
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59. Sifat wudhu Rasulullah  ﺻﻠىﺎﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢyang terbaik adalah : Mencuci kedua tangan 3 x,
kemudian berkumur-kumur dan menghirup air ke dalam sekaligus dengan satu
cidukan tangan (3x), kemudian membasuh muka 3x, membasuh kedua tangan hingga
siku 3x sampai ke lengan atas, kemudian mengusap kepala dengan air yang bukan
dari sisa membasuh tangannya207 cukup sekali, memulai dari depan kepala lalu
mengusap dengan kedua tangan ke belakang sampai tengkuk kemudian
mengembalikan usapan ke arah permulaan mengusap, kemudian membasuh kaki
sampai ke betis 3x. Hal ini disebutkan dalam kitab Shahihain208 dari ‘Utsman bin
‘Affan radhiallahu 'anhu.
Disunahkan menggosok gigi dan lidah dengan batang kayu siwak sebelum shalat,
dalilnya hadits Abi Hurairah radhiallahu 'anhu bahwa Rasulullah  ﺻﻠىﺎﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢberkata :
ﻢ ﺑﺎﻟﺴﻮﺍﻙ ﻋﻨﺪ ﻛﻞ ﺻﻼﺓﻟﻮﻻ ﺃﻥ ﺃﺷﻖ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻰ ﺃﻣﱵ ﻷﻣﺮ
“Kalau tidak memberatkan umatku niscaya aku memerintahkan mereka bersiwak setiap
akan shalat”. 209
60. Bagi yang memakai khuf 210atau kaos kaki biasa ketika wudlu disyariatkan untuk
mengusap khuf atau kaos kakinya. Jika dalam sedang mukim, maka diperbolehkan
mengusap paling lama sehari semalam. Bila safar (dalam perjalanan), mengusap 3 hari 3
malam. Dalilnya Hadits Abu Bakrah radhiallahu 'anhu bahwa Rasulullah ﺻﻠىﺎﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ
memberikan keringanan bagi musafir bila wudhu kemudian memakai khufnya, lalu batal
wudlunya maka ia diperbolehkan mengusapnya 3 hari 3 malam, dan bagi yang mukim
mengusapnya sehari semalam”.211
Khuff diusap bagian atasnya. Dalilnya hadits Ali bin Abi Thalib radhiallahu 'anhu
katanya :
ﻭﻗﺪ ﺭﺃﻳﺖ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﳝﺴﺢ ﻋﻠﻰ ﻇﺎﻫﺮ ﺧﻔﻴﻪ
“Dan sungguh aku telah melihat Rasulullah  ﺻﻠىﺎﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢmengusap bagian atas
khuff-nya”.212
61. Bila kamu hendak shalat tetapi tidak menemukan213 air, maka hendaklah kamu
bertayamum214 dalilnya :
207

Yakni mengambil air baru bukan dari air sisa tangannya. Hadits ini bukan dalil dilarang memakai air
musta’mal yang suci karena hadits ini sekedar mengabarkan tentang mengambil air baru untuk mengusap
kepala …. (Syarah Shahih Muslim, Nawawi, 3/119)
208
HR.Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi dan Nasai -penerj
209
Muttafaq ‘alaihi. Dalam riwayat Bukhari disebutkan bahwa Rasulullah IJK وMNJO PaىJS menggosok lidah
dengan batang akar siwak sampai keluar suara ‘ik, ‘ik. Jadi dalam bersiwak yang digosok adalah gigi dengan
melintang dan tepi lidah secara vertikal. (Fathul Bari dan ‘Aunul Ma’bud 1/55). Maka hal ini pendapat ahli gigi
bertepatan yaitu membersihkan gigi dengan gosok gigi hanya menghilangkan bau mulut 80 persen dan bila
ditambah dengan membersihkan lidah menjadi sempurna.
210
Kaos kaki dari kulit yang menutup mata kaki.
211
HR. Ibnu Majah, hadits hasan. Tetapi ulama sepakat mensyaratkan memakainya dalam keadaan suci (‘Aunul
Ma’bud, 1/86) dan bagi yang junub maka harus melepasnya dan mandi. Waktu mulai mengusap sejak batal
wudlunya. (Syarah alMumti’, Ibnul ‘Utsaimin)
212
HR.Abu Dawud, shahih. Maka dengan ini qiyas tidak dianggap. (‘Aunul Ma’bud, 1/86)
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Firman Alloh Ta’ala :
ﻪ ﻨ ﻳﻜﹸﻢ ﻣﻳﺪ ﻭﹶﺃ ﻢ ﻫ ﹸﻜ ﻮﻮﺟ ﻮﺍ ﹺﺑﺴﺤ
 ﻣ ﺎ ﻓﹶﺎﺒﺍ ﹶﻃﻴﻴﺪﺻﻌ
 ﻮﺍﻤﻴﻤﺘﺂ ًﺀ ﹶﻓﻭﺍ ﻣﺠﺪ
ﺗ ﹺ ﻢ ﹶﻓ ﹶﻠ
“Lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik bersih;
sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu”.215
216
adalah tanah yang kering dan berdebu. Dalilnya hadits Hudzaifah
Ash Sha’id ()ﺍﻟﺼﻌﻴﺪ
radhiallahu 'anhu bahwa Rasulullah  ﺻﻠىﺎﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢberkata :
ﻭﺟﻌﻠﺖ ﻟﻨﺎ ﺍﻷﺭﺽ ﻛﻠﻬﺎ ﻣﺴﺠﺪﺍ ﻭﺟﻌﻠﺖ ﺗﺮﺑﺘﻬﺎ ﻟﻨﺎ ﻃﻬﻮﺭﺍ ﺇﺫﺍ ﱂ ﳒﺪ ﺍﳌﺎﺀ
“ Dijadikan untukku bumi sebagai masjid semuanya dan dijadikan tanah yang berdebu
sebagai alat bersuci bila kita tidak menemukan air”.217
Selesai wudhu ucapkan do’a : “ ﻻ ﺇﻟﻪ ﺇﻻ ﺍﷲ ﻭ ﺃﻥ ﳏﻤﺪﺍ ﻋﺒﺪﻩ ﻭ ﺭﺳﻮﻟﻪAku bersaksi tidak ada
sesembahan yang hak selain Allah dan Muhammad adalah hamba dan rasul-Nya”.
Dalilnya dari ‘Umar bin Khatthab :
ﻣﺎ ﻣﻨﻜﻢ ﻣﻦ ﺃﺣﺪ ﻳﺘﻮﺿﺄ ﻓﻴﺒﻠﻎ ﺃﻭ ﻓﻴﺴﺒﻎ ﺍﻟﻮﺿﻮﺀ ﰒ ﻳﻘﻮﻝ ﺃﺷﻬﺪ ﺃﻥ ﻻ ﺇﻟﻪ ﺇﻻ ﺍﷲ ﻭﺃﻥ ﳏﻤﺪﺍ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﻭﺭﺳﻮﻟﻪ ﺇﻻ ﻓﺘﺤﺖ ﻟﻪ ﺃﺑﻮﺍﺏ ﺍﳉﻨﺔ ﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﺔ
ﻳﺪﺧﻞ ﻣﻦ ﺃﻳﻬﺎ ﺷﺎﺀ
“Tidaklah salah seorang dari kamu yang berwudlu lalu menyempurnakan wudhunya
kemudian berkata : “Aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah
dan Muhammad adalah hamba dan rasul-Nya, maka Allah bukakan untuknya 8 pintu
surga yang akan ia masuki dari pintu mana yang dikehendakinya”.218
63. Pembatal-Pembatal wudlu :
1.
Keluar dari kubul (kemaluan) dan dubur. Dalilnya hadits Abu Hurairah
radhiallahu 'anhu dari Rasulullah ﺻﻠىﺎﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ
ﻻﺗﻘﺒﻞ ﺻﻼﺓ ﻣﻦ ﺃﺣﺪﺙ ﺣﱵ ﻳﺘﻮﺿﺄ
213

Termasuk makna tidak menemukan adalah sakit, ada air akan tetapi terhalang mengambilnya seperti
pembunuhan dan lainnya. Bila seseorang tidak mendapatkan air kecuali dengan membeli maka ia wajib
membelinya.
214
Cara tayamum : hadits ‘Amar : Rasulullah IJK وMNJO PaىJS berkata :
Cukup bagimu untuk menepukkan kedua tangan ke tanah yang suci, kemudian kamu tiup lalu usapkan ke wajah
dan kedua tangan (sampai pergelangan tangan)”. Dari jalan Abu Musa al Atsary dari Ammar katanya : “Cukup
bagimu lakukan dengan kedua tanganmu kemudian beliau menepukkan kedua tangannya ke tanah sekali
kemudian mengusap tangan kanan dengan tangan kiri dan punggung telapak tangan dan wajahnya. (HR Bukhari
dan Muslim)
215

AlMaidah :6
Menurut pendapat yang kuat –sesuai dengan pendapat ahli bahasa seperti yang disebukan dalam alQamusmakna Sha’id adalah tanah atau apa yang di atas permukaan bumi. Tidak mengapa berwudlu dengan semua
yang di permukaan bumi apakah mengandung tanah atau tidak. Seandainya semua bumi itu batu maka boleh
tayyamum dengannya.Aadapun hadits di atas tidak lazim untuk menghususkan tanah sebagai makna sha’id
ketika tidak ada air karena lafadz tanah (turab) dengan pemahamannya menunjukkan bahwa selainnya dari
bagian-bagian di atas bumi tidak bisa untuk bersuci yang mana ini disebut dengan pemahaman laqob yang tidak
bisa naik untuk menghususkan keumuman lafadz shai’id yang disebutkan dalam AlQur'an dan as Ssunnah.
Sehingga para ulama tidak memakai hadits ini untuk menghususkan tanah sebagai makna sha’id. Sehingga
penyebutan tanah pada hadits tersebut adalah sekedar penyebutan nash atas sebagian satuan yang umum.
(adwaul Bayan,Syinqithi, alWajiz, AdDarari alMudhiah)
217
HR.Muslim.
218
HR. Msulim.
216
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”Tidak diterima sholat orang yang telah batal wudhu sebelum wudhu”
2 - 3. Tidur nyenyak dan junub. Dalilnya hadits Shafwan bin ‘Asal katanya : Rasulullah
 ﺻﻠىﺎﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢmemerintahkan kami bila kami dalam bepergian agar tidak melepas
khuf kami selama 3 hari 3 malam kecuali bila junub. Tetapi bila berak, kencing
dan tidur”.219
Tidurnya para nabi tidak membatalkan wudhu. Dalilnya hadits Anas bin Malik bahwa
Rasulullah  ﺻﻠىﺎﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢberkata :
ﻢﺍﻷﻧﺒﻴﺎﺀ ﺗﻨﺎﻡ ﺃﻋﻴﻨﻬﻢ ﻭﻻ ﺗﻨﺎﻡ ﻗﻠﻮ
”Mata para nabi tidur, tetapi hati-hati mereka tidak tidur”.220 Ini adalah kekhususan
para nabi.
4.

Menyentuh kemaluan secara langsung. Dalilnya hadits Busyrah bin Shofwan
bahwa Rasulullah IJK وMNJO PaىJS berkata : “ﻣﻦ ﻣﺲ ﺫﻛﺮﻩ ﻓﻼ ﻳﺼﻞ ﺣﱵ ﻳﺘﻮﺿﺄBarang siapa
menyetuh kemaluan, maka janganlah sholat sebelum berwudhu”.221 Dalam
riwayat Ahmad dari hadits ‘Abdillah bin ‘Amr disebutkan : ﺃﳝﺎ ﺭﺟﻞ ﻣﺲ ﺫﻛﺮﻩ ﻓﻠﻴﺘﻮﺿﺄ ﻭ ﺃﳝﺎ
“ ﺍﻣﺮﺃﺓ ﻣﺴﺖ ﻓﺮﺟﻬﺎ ﻓﻠﺘﺘﻮﺿﺄTiap laki-laki dan wanita yang menyentuh kemaluanya maka
haruslah berwudhu (kalau hendak shalat)”.
5.
Makan daging onta. Dalilnya hadits Jabir bin Samuroh bahwa seorang lelaki
bertanya kepada Rasulullah IJK وMNJO PaىJS: ”Apakah kami wudhu karena makan
daging onta?”. ”Ya ”, jawab Rasulullah 222IJK وMNJO PaىJS
6.
Murtad, membatalkan wudhu dan keislaman. Dalilnya:
ﻪ ﻤ ﹸﻠ ﻋ ﻂ
ﺣﹺﺒ ﹶ ﺪ ﻥ ﹶﻓ ﹶﻘ ﺎﺮ ﹺﺑ ﹾﺎ ِﻹﳝ ﻳ ﹾﻜ ﹸﻔ ﻦﻭﻣ
“Barangsiapa ingkar terhadap keimanan, maka gugur amalannya”.223
7. Hilang akal224 karena gila, pingsan, mabuk dan yang sejenisnya. Ulama sepakat yang
demikian itu membatalkan wudhu.225
64. Tiap muslim wajib menunaikan shalat lima waktu. Dalilnya hadits Thalhah bin
‘Ubaidillah bahwa seorang badui bertanya tentang Islam kepada Rasulullah PaىJS
IJK وMNJO maka beliau menjawab : ”Shalat lima kali sehari semalam”. Berapa rakaat
seluruh shalat lima waktu? Tujuh belas rakaat : Dhuhur 4 rakaat, Isya 4 rakaat, Ashar
4 rakaat, Maghrib 3 rakaat dan Subuh 2 rakaat. Dalam perjalanan, shalat dhuhur,
ashar dan isya diringkas dua rakaat sehingga menjadi sebelas rakaat.
65. Tiap waktu shalat dikumandangkan adzan pada waktunya.226 Dalilnya hadits Malik
bin al Huwairits bahwa Rasulullah IJK وMNJO PaىJS berkata :
219

Tidak perlu dilepas, cukup diusap bagian atas khuf-nya. HR.Tirmidzi, hasan.
HR.Bukhari dan dalam kitab alJami’ asShahih, Syaikh Muqbil menulis bab husus yang berjudul “Tidur Para
Nabi Tidak Membatalkan Wudlu” kemudian menyampaikan hadits yang diriwayatkan Ahmad, nabi berkata
:Mataku tidur tapi hatiku tidak tidur”. Hadits hasan.
221
HR.Tirmidz, hasan dan menjadi shahih karena beberapa penguat.
222
HR. Muslim.
223
AlMaidah :5
224
Karena
225
Karena ketika syariat menyatakan batal wudlu dengan sebab tidur nyenyak maka hal-hal di atas lebih
menghilangkan akal di mana orang yang hilang akal.dengan sebab tersebut lebih tidak merasakan apa-apa
dibandingkan dengan orang yang tidur. (alUmdah Syarh alUmdah,alMaqdisi,1/37)
220
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ﻓﺈﺫﺍ ﺣﻀﺮﺕ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻓﻠﻴﺆﺫﻥ ﻟﻜﻢ ﺃﺣﺪﻛﻢ ﰒ ﻟﻴﺆﻣﻜﻢ ﺃﻛﱪﻛﻢ
“Apabila datang watu shalat maka salah seorang adzan dan yang paling tua menjadi
imam”. 227
66. Bagi yang mendengarkan adzan maka ia mengucapkan apa yang diucapkan muadzin,
dalilnya:
ﺇﺫﺍ ﺴﻤﻌﺘﻡ ﺍﻝﻨﺩﺍﺀ ﻓﻘﻭﻝﻭﺍ ﻤﺜل ﻤﺎ ﻴﻘﻭل ﺍﻝﻤﺅﺫﻥ
“Bila kamu mendengar adzan maka ucapkan seperti apa yang diucapkan muadzin”.228
67. Bila hendak sholat, menghadap kiblat. Dalilnya229:
ﻩ ﺮ ﺷ ﹾﻄ ﻢ ﻫ ﹸﻜ ﻮﻭﺟ ﻮﻟﱡﻮﺍ ﻢ ﹶﻓ ﺘﺎﻛﹸﻨﺚ ﻣ
ﻴ ﹸ ﺣ ﻭ ﺍﻡﹺﺤﺮ
 ﺪ ﺍ ﹾﻟ ﺠ
ﺴﹺ
 ﻤ ﺮ ﺍ ﹾﻟ ﺷ ﹾﻄ ﻚ
 ﻬ ﺟ ﻭ ﻮﻝﱢ ﺎ ﹶﻓﺎﻫﺮﺿ ﺗ  ﹶﻠ ﹰﺔﻗﺒ ﻚ
 ﻴﻨﻮﻟﱢ ﻨﹶﻓ ﹶﻠ

226

Adzan adalah pengumuman waktu shalat dengan lafadz husus dan qomat adalah pengumuman segera
ditegakkan shalat dengan dzikir husus. Keduanya disyariatkan berdasarkan AlQur'an dan as Ssunnah dan
hukumnya adalah wajib kifayah. Tidak sepantasnya penduduk kota atau desa meninggalkannya sebab keduanya
adalah syiar Islam yang terlihat. Wanita tidak diwajibkan maupun disyariatkan adzan berdasarkan riwayat
Bukhari “Tidak ada adzan dan iqomah bagi wanita”. (Taudhihul Ahkam, 1/449-500)
227
Muttafaq ‘alaihi. Dari Abi Mas’ud  katanya, Rasulullah  ﺻﻠىﺎﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢberkata: ﻴﺅﻡ ﺍﻝﻘﻭﻡ ﺃﻗﺭﺅﻫﻡ ﻝﻜﺘﺎﺏ ﺍﷲ ﻭﺃﻗﺩﻤﻬﻡ
“ ﻗﺭﺍﺀﺓ ﻓﺈﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﻗﺭﺍﺀﺘﻬﻡ ﺴﻭﺍﺀ ﻓﻠﻴﺅﻤﻬﻡ ﺃﻗﺩﻤﻬﻡ ﻫﺠﺭﺓ ﻓﺈﻥ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻓﻲ ﺍﻝﻬﺠﺭﺓ ﺴﻭﺍﺀ ﻓﻠﻴﺅﻤﻬﻡ ﺃﻜﺒﺭﻫﻡ ﺴﻨﺎImam adalah orang yang paling
hapal Al Qur’an, apabila sama hapalannya maka yang paling mengetahui as sunnah, bila pengetahuan as
sunnahnya sama maka yang paling/lebih dahulu hijrah dan bila sama waktu hijrahnya maka yang lebih dahulu
masuk Islam ….” (HR Muslim, Abu Dawud, dll). Dalam suatu riwayat : “… yang paling tua …” maknanya bila
ditemukan dua orang yang satu level pemahamannya setelah dilihat bacaan, pengetahuan, tentang sunnah, hijrah
maka yang lebih tua atau lebih dahulu masuk Islam dijadikan imam. (Syarh Shahih Muslim, An Nawawi,
5/175). Menurut pendapat yang kuat : orang (muslim) yang paling banyak hapalan al Qur’annya didahulukan/
diutamakan menjadi imam, jika ia mengerti hukum-hukum sholat. (Fath al Bari, Ibnu Rajab, 1/678). Wallahu
a’lam.
228
Kecuali lafadz : ”hayya ‘alash shalaah, hayya ‘alal falah”. Pendengar mengucapkan : laa hau walaa
quwwata illa billah “Tiada daya dan kekuatan untuk berbuat taat kecuali dengan pertolongan Allah” (HR.
Muslim dari Umar ) Kemudian disunnahkan bershalawat atas nabi dan meminta wasilah (kedudukan tinggi di
sorga) seteleh selesai mengikuti apa yang diucapkan muadzin. Keterangan: Mengucapkan per kalimat yang
diucapkan muadzin setelah muadzin mengucapkannya bukan bersamaan. Dalam Sunan Nasai disebutkan dari
Ummu Salamah Rasulullah Shallallahu 'alahii wa sallam mengucapkan seperti yang diucapkan muadzin ketika
muadzin diam.{Taudzihul Ahkam 1/468}Adapun jawaban komat dengan ucapan,aَ»vَf َوَأدَاP
ُ  اaَ»vَfaَbَ أadalah hadits
palsu diriwayatkan Ibnu dalam 'Amalul Lailah walYaum, hal 91 terdapat perawi bernama Abdullah bin Waqid
ia sangat lemah dan Nashr bin Tharif pemalsu hadits. Lihat Shahih Al Adzkar 1/134. Sedangkan jawaban
ikomah menurut Imam Albany dalam Kitab Tamamul Minnah hal. 149 disunnahkan mengikuti ucapan muadzin
kecuali ucapan ¡ ِة
َ 
 W¼ ا
ِ fَ aَb ْ[bَ
berdasarkan keumuman dalil "Bila kalian mendengar adzan maka ucapkanlah seperti yang diucapakan
muadzin…"}Nawawi berkata : Ketahuilah disunnahkan menyahut ucapan muadzin bagi orang yang suci, tidak
suci, junub, haidl dan selain mereka bagi orang yang tidak ada halangan seperti ketika di dalam kamar kecil,
ketika jimak, ketika shalat. Bagi yang sedang dalam shalat wajib atau sunnah lalu mendengar muadzin adzan
tidak perlu menyahut tetapi menyahut setelah selesai shalat. Kalau menyahut ketika shalat apakah dibenci?
Menurut pendapat terkuat dari Syafii makruh karena memalingkan dari shalat akan tetapi tidak membatalkan
shalatnya karena lafadz adzan adalah dzikir. Kalau ia menyahut hayya ‘alas shalah atau ashshalatu khairun
minannaum maka shalatnya batal karena lafadz ini ucapan manusia kalau ia tahu keharamannya. Bila ia
mendengar adzan pada waktu (shalat ) ia sedang membaca ayat AlQur’an atau tasbih atau yang semisalnya
maka ia boleh memutus bacaannya atau tasbihnya dan menyahut muadzin. Ia mengikuti muadzin pada qomat
dan adzan….” (Syarah Shahih Muslim, 3/309-310)
229
Dari Ibnu Umar katanya : ”Waktu shalat subuh di Quba tiba-tiba seorang lelaki datang dan berkata :
“Rasulullah baru saja diberi wahyu dan telah diperintah menghadap kiblat, maka kalian harus menghadap
kiblat. Sebelumnya mereka menghadap ke Baitul Maqdis”. (HR. Bukhori-Muslim).
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“Maka sungguh Kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu ridhai. Palingkanlah
mukamu ke arah Masjidil Haram. Dan dimana saja kamu berada, palingkanlah mukamu
ke arahnya”.230
68. Mengangkat kedua tangan dalam shalat pada 4 tempat. Dalilnya : Dari abdillah bin
Umar radhiallahu 'anhu bahwa Rasulullah  ﺻﻠىﺎﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢbila mulai sholat mengangkat
kedua tangan sejajar kedua pundak,231 ketika bangkit dari ruku’ mengucapkan ﲰﻊ ﺍﷲ ﳌﻦ
“ ﲪﺪﻩAllah mendengar232 orang yang memujinya”, dan ketika bangkit dari rakaat
kedua beliau mengangkat kedua tangannya. Adalah Ibnu ‘Umar melakukannya.233
Mengangkat kedua tangan ketika bangun dari rakaat kedua, hanya disebutkan oleh
Bukhori.
69.

Doa isftiftah setelah takbiratul ihram yang paling shahih adalah hadits dari Abu
Hurairah radhiallahu 'anhu katanya : “Setelah takbiratul ihram, Rasulullah ﺻﻠىﺎﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ
diam sejenak sebelum membaca Al fatihah, lalu ditanya apa yang beliau ucapkan maka
beliau menjawab :

ﻲ ﺴ ﹾﻠﹺﻨ
ِ ﻢ ﺍ ﹾﻏ ﻬ ﺲ ﺍﻟﱠﻠ
ﻧ ﹺﺪ ﻦ ﺍﻟ ﻣ ﺾ
 ﻴﻳﺏ ﹾﺍ َﻷ
 ﻮ ﻨﻘﱠﻰ ﺍﻟﱠﺜﻳ ﺎﻱ ﹶﻛﻤ
 ﺎﻄﹶﺎﻳﻦ ﺧ ﻣ ﻲ ﻧ ﱢﻘﹺﻨ ﻢ ﻬ ﺏ ﺍﻟﱠﻠ
ﻐ ﹺﺮ ﹺ ﻤ ﻭ ﺍﹾﻟ ﻕ
ﺸ ﹺﺮ ﹺ
 ﻤ ﻦ ﺍﹾﻟ ﻴﺑ ﺕ
 ﺪ ﻋ ﻱ ﻛﹶﻤﹶﺎ ﺑﹶﺎ
 ﻄﺎﹶﻳﹶﺎﻦ ﺧ ﻴﺑ ﻭ ﻲ ﻴﹺﻨﺪ ﺑ ﻋ ﻢ ﺑﹶﺎ ﻬ ﺍﻟﱠﻠ
ﺩ ﺮ ﺒﻭ ﺍﹾﻟ ﺍﻟﹾﻤﹶﺎ ِﺀﻱ ﺑﹺﺎﻟﹼﺜ ﹾﻠ ﹺﺞ ﻭ
 ﺎﺧﻄﹶﺎﻳ ﻦﻣ
“Ya, Allah jauhkanlah antaraku dan antara kesalahan-kesalahanku sebagaimana Engkau
jauhkan antra timur dan barat. Ya, Allah bersihkanlah kesalahan-kesalahanku sebagaimana
dibersihkannya baju putih dari kotorannya.Ya, Allah cucilah kesalahan-kesalahanku dengan
salju, air dan es.”234
230

Kecuali shalat sunnah ketika bepergian maka menghadap ke arah kendaraan menghadap.
Nawawi berkata : Ulama sepakat tentang sunnahnya mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram dan
mereka masih berselisih pendapat pada selain itu. Maka Syafii, Malik, Ahmad, dan mayoritas sahabat serta
ulama setelah mereka berpendapat : disunnahkan mengangkat kedua tangan ketika akan dan setelah ruku’. Dan
pendapat Syafii yang lainnya menyunnahkan mengangkat kedua tangan di tempat ke empat yaitu setelah
tasyahud pertama. Inilah pendapat yang benar sebagaimana disebutkan hadits Ibnu Umar yang diriwayatkan
Bukhari bahwa nabi melakukannya. Demikian juga Abu Humaid asSa’idi meriwayatkan hal sama dari nabi
shallallahu ‘alaihi wa sallam dalam riyat Tirmidzi dan Abu Dawud. (Syarah Shahih Muslim, 3/309-310)
232
Makna mendengar adalah mengabulkan artinya Allah mengabulkan doa orang yang memujiNya. (Syaikhul
Isalam dalam Majmu’ alFatawa) Hadits ini menetapkan adanya takbir pada setiap turun dan naik dalam shalat
kecuali ketika bangkit dari ruku mengucapkan kalimat di atas setelah mengucapkan rabbana wa lakal hamdu.
(Syarah Shahih Muslim, 3/309-319)
233
Muttafaq ‘alaihi.
ﺭﺃﻴﺕ ﺍﻝﻨﺒﻲ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ ﺍﻓﺘﺘﺢ ﺍﻝﺘﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﺼﻼﺓ ﻓﺭﻓﻊ ﻴﺩﻴﻪ ﺤﻴﻥ ﻴﻜﺒﺭ ﺤﺘﻰ ﻴﺠﻌﻠﻬﻤﺎ ﺤﺫﻭ ﻤﻨﻜﺒﻴﻪ ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺒﺭ ﻝﻠﺭﻜﻭﻉ ﻓﻌل ﻤﺜﻠﻪ ﻭﺇﺫﺍ ﻗـﺎل
231

ﺴﻤﻊ ﺍﷲ ﻝﻤﻥ ﺤﻤﺩﻩ ﻓﻌل ﻤﺜﻠﻪ ﻭﻗﺎل ﺭﺒﻨﺎ ﻭﻝﻙ ﺍﻝﺤﻤﺩ ﻭﻻ ﻴﻔﻌل ﺫﻝﻙ ﺤﻴﻥ ﻴﺴﺠﺩ ﻭﻻ ﺤﻴﻥ ﻴﺭﻓﻊ ﺭﺃﺴﻪ ﻤﻥ ﺍﻝﺴﺠﻭﺩ
Ibnu Umar radhiallahu ‘anhu berkata :Aku melihat rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam membuka takbir
dalam shalat lalu mengangkat kedua tangannya ketika takbir sampai menjadikannya sejajar dengan kedua
pundaknya, dan bila hendak takbir untuk ruku’ melakukan seperti itu, dan bila mengatakan sami’allahu liman
hamidah melakukan seperti itu dan tidak melakukan seperti itu ketika mengangkat kepalanya dari sujud”.
(HR.Bukhari dan Muslim) Demikian lafadz yang kami temukan dalam kitab Bukhari – Muslim tidak seperti
teks yang ditulis Syaikh. Barangkali beliau menyampaikan dengan makna. Wallahu a’lam. Imam Nawawi
berkata : Dalam hadits ini disunnahkan mengucapkan dzikir, wajibnya I’tidal, wajibnya tenang, disunnahkan
bagi makmum, imam dan yang shalat sendirian mengucapkan sami’allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu
dan menggabungkan kedua kalimat itu. Sehingga ucapan sami’allahu liman hamidah diucapkan ketika bangkit
dan ucapan rabbana lakal hamdu diucapkan ketika berdiri I’tidal sebagaimana perintah nabi shallallahu ‘alaihi
wa sallam :”Shalatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku shalat”. (Syarah Shahih Muslim,Nawawi)
234
HR.Bukhari 1/181 dan Muslim 1/262.
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70.

Sebelum membaca al Fatihah membaca ta’awudz (berlindung dari syeitan yang
terkutuk) dan membaca bismillah dengan pelan. Dalilnya :
ﺟﹺﻴﻢﻥ ﺍﻟﺮ ﻴﻄﹶﺎ ﻦ ﺍﻟﺸ ﻣ ﷲ
ِ ﻌ ﹾﺬ ﺑﹺﺎ ﺘﺳ ﺮﺀَﺍ ﹶﻥ ﻓﹶﺎ ﺕ ﺍﹾﻟ ﹸﻘ
 ﺮﹾﺃ ﹶﻓﹺﺈﺫﹶﺍ ﹶﻗ

ِ
“Apabila kamu membaca Al Qur'an, hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah
dari syaitan yang terkutuk”.235
Anas bin Malik radhiallahu 'anhu mengatakan bahwa Rasulullah ﺻﻠىﺎﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ, Abu Bakar
dan Umar radhiallahu 'anhum membuka sholat dengan membaca “ ﺍﳊﻤﺪ ﷲ ﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﳌﲔSegala puji
hanyalah milik Allah”.236 Dalam sebuah lafads disebutkan :”Mereka tidak mengeraskan
bacaan ( ) ﺑﺴﻢ ﺍﷲ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﺍﻟﺮﺣﻴﻢ237
71. Setelah ta’awudz dan basmalah bacalah al Fatihah, dalilnya hadits ‘Ubadah bin ash
Shamit bahwa Rasulullah  ﺻﻠىﺎﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢberkata : “ ﻻ ﺼﻼﺓ ﻝﻤﻥ ﻝﻡ ﻴﻘﺭﺃ ﺒﻔﺎﺘﺤﺔ ﺍﻝﻜﺘﺎﺏTidak
ada sholat (tidak sah) bagi yang tidak membaca al Fatihah”.238
72. Shalat dengan tenang (thuma’ninah) dalilnya hadits dari Abi Hurairah radhiallahu
'anhu bahwa Rasulullah  ﺻﻠىﺎﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢberkata kepada para sahabat yang salah
shalatnya :
ﻗﻤﺕ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺼﻼﺓ ﻓﻜﺒﺭ ﺜﻡ ﺍﻗﺭﺃ ﻤﺎ ﺘﻴﺴﺭ ﻤﻌﻙ ﻤﻥ ﺍﻝﻘﺭﺁﻥ ﺜﻡ ﺍﺭﻜﻊ ﺤﺘﻰ ﺘﻁﻤﺌﻥ ﺭﺍﻜﻌﺎ ﺜﻡ ﺍﺭﻓﻊ ﺤﺘﻰ ﺘﻌﺘﺩل ﻗﺎﺌﻤﺎ ﺜﻡ ﺍﺴـﺠﺩ
ﺤﺘﻰ ﺘﻁﻤﺌﻥ ﺴﺎﺠﺩﺍ ﺜﻡ ﺍﺭﻓﻊ ﺤﺘﻰ ﺘﻁﻤﺌﻥ ﺠﺎﻝﺴﺎ ﺜﻡ ﺍﻓﻌل ﺫﻝﻙ ﻓﻲ ﺼﻼﺘﻙ ﻜﻠﻬﺎ
“Bila kamu sholat maka takbirlah, kemudian bacalah Al Qur’an yang mudah bagimu,
kemudian ruku sampai tenang, kemudian bangkit sampai tegak berdiri, kemudian sujud
sampai tenang kemudian lakukan yang demikian itu terhadap semua gerakan
shalatmu”.239.
73.

Turun sujud dengan kedua tangan dalilnya hadits al Barra’ bin ‘Azib radhiallahu
'anhu katanya :
ﻜﺎﻥ ﺭﺴﻭل ﺍﷲ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ ﺇﺫﺍ ﻗﺎل ﺴﻤﻊ ﺍﷲ ﻝﻤﻥ ﺤﻤﺩﻩ ﻝﻡ ﻴﺤﻥ ﺃﺤﺩ ﻤﻨﺎ ﻅﻬﺭﻩ ﺤﺘﻰ ﻴﻘﻊ ﺭﺴﻭل ﺍﷲ ﺼـﻠﻰ ﺍﷲ
ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ ﺴﺎﺠﺩﺍ ﺜﻡ ﻨﻘﻊ ﺴﺠﻭﺩﺍ ﺒﻌﺩﻩ

235

Perintah di sini bermakna sunnah menurut ijma’ ulama. Tujuan dari pada minta perlindungan ini adalah agar
pembaca tidak tersamar bacaannya, salah, memahami dan memikirkannya. Ta’awudz dilakukan sebelum
membaca. (Ibnu Katsir)
236
Muttafaq ‘alaihi.
237
HR. Ahmad 3/129, Nasa’i 2/135, dengan sanad shahih.
238
Muttafaq alaihi. Hadits ini menunjukkan wajibnya membaca alFatihah pada tiap rakaat dan bila seorang
tidak mampu membaca dan tidak memungkinkan mempelajarinya maka ia membaca ayat yang mudah selain
alFatihah, membaca alFatihah wajib bagi imam, ma’mum dan orang yang shalat sendiri sebagamana yang
dikatakan Abu Hurairah radhiallahu 'anhu “Bacalah alFatihah dengan pelan yang dapat didengar sendiri”.
239
Muttafaqun ‘alaihi
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“Adalah Rasulullah  ﺻﻠىﺎﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢbila telah mengucapkan ( ) ﲰﻊ ﺍﷲ ﳌﻦ ﲪﺪﻩtak seorang pun dari
kami membungkukkan punggungnya dengan kedua tangan sebelum Rasulullah ﺻﻠىﺎﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ
sujud, kemudian kami sujud setelahnya”.240
74.

Dzikir-dzkir ruku dan sujud. Hudzaifah bin alYaman mengatakan bahwa ketika ruku
Rasulullah  ﺻﻠىﺎﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢmengucapkan dzikir:
(ﺕ
 ﺍﻣﺮ ﺙ
ﻼ ﹶ
ﻴ ﹺﻢ )ﹶﺛ ﹶﻈ ﻌ ﻲ ﺍﹾﻟ ﺑﺭ ﺎ ﹶﻥﺒﺤﺳ
“Maha Suci rabku yang Maha Agung “…3x241 dan ketika suju
d mengucapkan :
(ﻋﻠﹶﻰ )ﺛﻼﺙ ﻣﺮﺍﺕ ﻲ ﺍﹾﻟﹶﺄ ﺑﺭ ﺎ ﹶﻥﺒﺤﺳ
“Maha Suci rabku yang maha tinggi” (3x)242

Paling sedikit 3 kali membaca tasbih ketika ruku dan sujud. Yang demikian itu dari
Rasulullah  ﺻﻠىﺎﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢberdasarkan pengumpulan sanad-sanadnya. Ketika ruku maka
perbanyaklah dzikir dan ketika sujud setelah dzikir perbanyaklah do’a dalilnya hadits Ibni
Abbas bahwa Rasulullah  ﺻﻠىﺎﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢberkata :
ﻓﺄﻤﺎ ﺍﻝﺭﻜﻭﻉ ﻓﻌﻅﻤﻭﺍ ﻓﻴﻪ ﺍﻝﺭﺏ ﻋﺯ ﻭﺠل ﻭﺃﻤﺎ ﺍﻝﺴﺠﻭﺩ ﻓﺎﺠﺘﻬﺩﻭﺍ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻋﺎﺀ ﻓﻘﻤﻥ ﺃﻥ ﻴﺴﺘﺠﺎﺏ ﻝﻜﻡ
“Adapun ketika ruku’243 agungkan, sucikan dan pujilah Rabb Azza Wa Jalla244 dan ketika
sujud bersungguh- sungguhlah berdo’a245, niscaya akan Allah mejamin pengabulannya”. 246

240

Muttafaq alaihi. Dalam riwayat Muslim disebutkan”…Kami tetap berdiri sampai kami melihat Rasulullah
 ﺻﻠىﺎﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢmeletakkan wajahnya di tanah kemudian kami mengikutinya”. Imam Nawawi berkata :Dalam
hadits ini dan yang semisalnya terdapat salah satu adab shalat yaitu :bagi makmum disunnahkan tidak sujud
sebelum imam meletakkan wajahnya di tanah kecuali bila diketahui dari keadaannya seandainya bila makmum
mengahirkan sampai batasan ini, imam bangkit dari sujud sebelum makmum sujud, sahabat-sahabat kami
mengatakan bahwa bagi makmum disunnahkan mengahirkan sedikit dari gerakan imam di makmum memulai
setelah imam mulai dan sebelum imam selesai melakukannya. (Syarah Shahih Muslim, 4/415)
241
HR. Ahli Sunan dan Ahmad serta lihat Shahih Tirmidzi 1/83}
242
HR. Muslim 1/346
243
Disunnahkan mengulang bacaan tasbih dalam ruku’ sebanyak tiga kali dan digabungkan dengan dzikir I »ُvJWا
ْ¬fِ [»َbَ Mِ »ِd  oَ xَ »ْK اa»َf ِ\¬ْ َو
َ O
َ ¬ْ َوmِ ½
ْ O
َ ُ¬ْ َوfيْ َوqِ 
َ dَ  ِ^¬ْ َوmْ K
َ |
َ Wَ ©َ 
َ
َ ¼
ُ mْ JَK
ْ | َأ
َ Wَ¼ َو
ُ iْ fَ u َ|dِ ¼ َو
ُ ^ْ | َر َآ
َ Wَ”Ya, Allah untukMu aku ruku',
aku beriman kepadaMu, kepadaMu aku tunduk, kepadaMu tenang pendegaran, penglihatan, otak, tulang, dan
sarafku serta apa-apa yang kakiku”. Penggabungan dzikir ini untuk selain imam dan bagi imam yang
mengetahui bahwa makmum tidak keberatan bila ia memperpanjang dzikir. Akan tetapi bila imam ragu apakah
makmum keberatan atau tidak maka ia tidak boleh menambah dzikir atas tasbih. Seandainya imam dan
makmum mencukupkan diri hanya mengucapkan tasbih sekali maka ia mendapatkan sunnah akan tetapi ia
meninggalkan keutamaan dan kesempurnaannya. Ketahuilah bahwa tasbih dalam ruku’ dan sujud adalah sunnah
karena nabi tidak memerintahkan tasbih kepada sahabat yang salah shalatnya. (Syarah Shahih Muslim, 4/421)
244
Hadits ini diterangkan dalam riwayat Muslim dari Aisyah bahwa Rasulullah  ﺻﻠىﺎﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢdalam ruku
memperbanyak doa :
ْ¬»ِWْqِ ¾
ْ  اI »ُvJWك ا
َ [ِ »ْm
َ dَ  َوa»َid َ رI »ُvJW| ا
َ _َ aَ\ْ »ُK “Maha Suci Engkau ya rabku dan dengan memujiMu ya, Allah ampunilah
aku”. Beliau ucapkan kalimat ini ketika ruku karena keadaan shalat lebih utama daripada keadaan selainnya.
(Syarah Shahih Muslim, 4/425)
245
Dalam riwayat lain (Bukhari-Muslim) dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah  ﺻﻠىﺎﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢmemerintahkan
memperbanyak doa yang maknanya menganjurkan memperbanyak permintaan semu kebutuhan.
246
HR.Muslim (479) Hadits ini mendorong berdoa dalam sujud sehingga disunnahkan mengumpulkan antara
tasbih dan doa dalam sujud. (Syarah Shahih Muslim, 4/421)
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75.

Tasyahud : Kalimat tasyahud yang paling shahih adalah hadits Ibnu Mas’ud
radhiallahu 'anhu bahwa Rasulullah  ﺻﻠىﺎﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢberkata “Bila kamu duduk waktu shalat
maka ucapkanlah :

ﻭ ﷲ
ُ ﻪ ﹺﺇ ﱠﹼﻻ ﺍ ﺪ ﹶﺃ ﹾﻥ ﹶﻻ ﹺﺇﻟﹶـ ﻬ ـﻦ ﹶﺃﺷ ﻴﺤ
 ﻟﺎﷲ ﺍﻟﺼ
ِ ﺩ ﺍ ﺎﻋﺒ ﻠﻰﻭﻋ ﺎﻋﻠﹶﻴﻨ ﻡ ﻼ
ﺴﹶ
 ﻪ ﺍﻟ ﺗﻛﹶﺎﺑﺮﻭ ﷲ
ِ ﻤ ﹸﺔ ﺍ ﺣ ﺭ ﻭ ﻲ ﻨﹺﺒﺎ ﺍﻟﻳﻬﻚ ﹶﺃ
 ﻴﻋ ﹾﻠ ﻡ ﻼ
ﺴﹶ
 ﺕ ﺍﻟ
 ﺎﻴﺒﺍﻟ ﱠﻄﺕ ﻭ
 ﺍﺼﹶﻠﻮ
 ﻭ ﺍﻟ ﻪ ﻟﱠﻠ ﺕ
 ﺎﺤﻴ
 ﺘﻟ
ﻪ ﻮﹸﻟ ﺳ ﺭ ﻭ ﻩ ﺪ ﺒﻋ ﺪ ﻤ ﺤ
 ﻣ ﺪ ﹶﺃ ﱠﻥ ﻬ ﺷ ﹶﺃ
“Keagungan hanyalah milik Allah, semoga shalawat, kebaikan, salam, rahmat dan
keberkahanNya tercurah kepadamu wahai nabi, salam semoga tercurah kepada kami dan
hamba-hamba Allah yang shalih. Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan
rasulNya”.247
76.
Cara duduk dan isyarat waktu tasyahud : Abdullah bin az Zubair berkata:
ﻛﺎﻥ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺇﺫﺍ ﻗﻌﺪ ﰲ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺿﻊ ﻳﺪﻩ ﺍﻟﻴﻤﲎ ﻋﻠﻰ ﻓﺨﺬﻩ ﺍﻟﻴﻤﲎ ﻭﻳﺪﻩ ﺍﻟﻴﺴﺮﻯ ﻋﻠﻰ ﻓﺨﺬﻩ ﺍﻟﻴﺴﺮﻯ ﻭﺃﺷﺎﺭ ﺑﺈﺻﺒﻌﻪ ﺍﻟﺴﺒﺎﺑﺔ
“Adalah Rasulullah  ﺻﻠىﺎﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢketika duduk waktu sholat berdoa dan meletakkan tangan
kanan di atas paha kanannya dan tangan kiri di atas paha kirinya serta memberi isyarat
dengan jari telunjuknya dan meletakkan ibu jarinya di atas jari kanannya dan tangan kirinya
menggenggam lututnya yang kiri”. 248
77. Shalawat atas Rasulullah IJK وMNJO PaىJS setelah tasyahud. Dalilnya hadits Fadhalah
bin Ubaid bahwa Rasulullah IJK وMNJO PaىJS berkata :
ﺇﺫﺍ ﺻﻠﻰ ﺃﺣﺪﻛﻢ ﻓﻠﻴﺒﺪﺃ ﺑﺘﺤﻤﻴﺪ ﺭﺑﻪ ﺟﻞ ﻭﻋﺰ ﻭﺍﻟﺜﻨﺎﺀ ﻋﻠﻴﻪ ﰒ ﻳﺼﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﰒ ﻳﺪﻋﻮ ﺑﻌﺪ ﲟﺎ ﺷﺎﺀ
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HR Bukhari 1/131 dan Muslim 1/301. تa»NxW اadalah bentuk pengagungan kepada Allah secara mutlak yang
hanya diberikan kepadaNya. Shalawat secara bahasa atau syar'i semuanya haruslah dimintakan kepada Allah
sebagaimana do'a. تa»\N¿W واmempunyai dua makna yaitu apa yang berkaitan dengan zat Allah dan yang berkaitan
dengan perbuatan hamba-hambaNya. Adapun yang berhubungan dengan Allah artinya Allah memiliki sifatsifat, perbuatan dan kalam yang paling baik. Ketika kita sedang mengucapkan lafadz ini kita merasakan
baiknya zat, sifat, perbuatan dan kalamNya yang tidak pantas disamakan dengan mahluknya.(Syarah Al Mumti'
3/205-206). »¡مW اmaknanya berlindung kepada Allah, salam merupakan salah satu dari nama-nama Allah.
Maknanya ya, Allah Engkaulah penjaga dan pemelihara. M»haآqd وadalah semua nama bagi seluruh kebaikan yang
tercurah dariNya. (Shifat Shalat Nabi Shallallahu 'alahi wa sallam, Al Allamah Al Albany, 161).
Ucapan salam ini merupakan do'a keselamatan untuk Rasulullah Shallallahu 'alahi wa sallam, syari'at dan
sunahnya dari segala marabahaya. (Syarah Al Mumti', Syaikh Ibnu 'Utsaimin 3/208).
Dahulu para sahabat megucapkan kalimat, semoga keselamatan tercurah kepadamu wahai nabi…dst. ketika
Rasulullah Shallallahu 'alahi wa sallam masih hidup. Namun ketika bilau telah meniggal mereka
menggantikanya dengan ucapan," ¬»\iW»¬ اJO »¡مW " اkeselamatan semoga tercurah kepada nabi dan telah nabi
shallallahu 'alahi wa sallam setujui, hal ini dikuatkan oleh Aisyah yang mengajari taysahud dalam shalat dengan
lafadz "¬»\iW»¬ اJO »¡مW( " اShifat Shalat Rasulullah IJ»K  وM»NJO P اRJ»S, Al Allamah Al Albany, 161).Bukan sekedar
ijtihad. Sebagian ulama seperti Bukhari dalam Shahihnya menyatakan sebagai ijtihad dan ini pendapat yang
kuat. Tasyahud dari sahabat Ibnu Mas’ud ini merupakan tasyahud yang paling shahih disbanding yang lainnya
menurut syaikh Yahya rahimahullah. Wallahu A’lam.
248
Demikian lafadz hadits yang ditulis Syaikh akan tetapi kami tidak menemukannya dalam Shahih Muslim
dan lafadz yang lebih lengkap:
ﻜﺎﻥ ﺭﺴﻭل ﺍﷲ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ ﺇﺫﺍ ﻗﻌﺩ ﻴﺩﻋﻭ ﻭﻀﻊ ﻴﺩﻩ ﺍﻝﻴﻤﻨﻰ ﻋﻠﻰ ﻓﺨﺫﻩ ﺍﻝﻴﻤﻨﻰ ﻭﻴﺩﻩ ﺍﻝﻴﺴﺭﻯ ﻋﻠﻰ ﻓﺨﺫﻩ ﺍﻝﻴﺴﺭﻯ ﻭﺃﺸﺎﺭ ﺒﺈﺼﺒﻌﻪ ﺍﻝﺴـﺒﺎﺒﺔ
ﻭﻭﻀﻊ ﺇﺒﻬﺎﻤﻪ ﻋﻠﻰ ﺇﺼﺒﻌﻪ ﺍﻝﻭﺴﻁﻰ ﻭﻴﻠﻘﻡ ﻜﻔﻪ ﺍﻝﻴﺴﺭﻯ ﺭﻜﺒﺘﻪ
“Adalah Rasulullah IJK وMNJO PaىJS ketika duduk waktu sholat berdoa dan meletakkan tangan kanan di atas
paha kanannya dan tangan kiri di atas paha kirinya serta memberi isyarat dengan jari telunjuknya dan
meletakkan ibu jarinya di atas jari kanannya dan tangan kirinya menggenggam lututnya yang kiri”. (HR.
Muslim (578, 579) dari Abdillah AzZubair radhiallahu 'anhu).

48

“Bila kamu telah shalat dan duduk untuk berdo’a maka mulailah dengan memuji dan
manyanjung249 Allah kemudian ucapkanlah shalawat250 atas Nabi IJK وMNJO PaىJS setelah itu
berdo’a sekehendaknya”. 251
Shalawat yang paling bagus adalah shalawat yang disebutkan dalam hadits riwayat Abu
Mas’ud alBadri bahwa Basyir bin Sa’d berkata kepada Nabi IJK وMNJO PaىJS : “Allah
memerintahkan kami bershalawat atas anda wahai Rasulullah, bagaimana kami
bershalawat?”. “Ucapkanlah :
ﻗﻮﻟﻮﺍ ﺍﻟﻠﻬﻢ ﺻﻞ ﻋﻠﻰ ﳏﻤﺪ ﻭﻋﻠﻰ ﺁﻝ ﳏﻤﺪ ﻛﻤﺎ ﺻﻠﻴﺖ ﻋﻠﻰ ﺁﻝ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻭﺑﺎﺭﻙ ﻋﻠﻰ ﳏﻤﺪ ﻭﻋﻠﻰ ﺁﻝ ﳏﻤﺪ ﻛﻤﺎ ﺑﺎﺭﻛﺖ ﻋﻠﻰ ﺁﻝ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﰲ ﺍﻟﻌﺎﳌﲔ
ﺇﻧﻚ ﲪﻴﺪ ﳎﻴﺪ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﻛﻤﺎ ﻗﺪ ﻋﻠﻤﺘﻢ
”Ya, Allah semoga shalawat tecurah kepada Muhammad dan keluarganya sebagaimana
engkau telah memberi shalawat kepada ibrahim dan keluarganya sesungguhnya Ya, Allah
berkahilah Muhammad dan keluarganya segaimana Engkau telah memberkahi Ibrahim dan
keluarganya Engkau Maha Terpuji dan memiliki Kekuasaan yang sempurna”.252
78.

Do’a sebelum salam. Dari Abi Hurairah radhiallahu 'anhu Rasulullah IJK وMNJO PaىJS
berkata :
ﺇﺫﺍ ﺗﺸﻬﺪ ﺃﺣﺪﻛﻢ ﻓﻠﻴﺴﺘﻌﺬ ﺑﺎﷲ ﻣﻦ ﺃﺭﺑﻊ ﻳﻘﻮﻝ ﺍﻟﻠﻬﻢ ﺇﱐ ﺃﻋﻮﺫ ﺑﻚ ﻣﻦ ﻋﺬﺍﺏ ﺟﻬﻨﻢ ﻭﻣﻦ ﻋﺬﺍﺏ ﺍﻟﻘﱪ ﻭﻣﻦ ﻓﺘﻨﺔ ﺍﶈﻴﺎ ﻭﺍﳌﻤﺎﺕ ﻭﻣﻦ ﺷﺮ ﻓﺘﻨﺔ ﺍﳌﺴﻴﺢ
ﺍﻟﺪﺟﺎﻝ
“Bila kamu telah selesai tasyahud akhir maka berlindunglah kepada Allah dari 4 perkara:
siksa neraka, siksa kubur, kejelekan kehidupan dan kematian dan kejelekan Dajjal”.253
79. Termasuk Dzikir-dzikir tidur dan bangun tidur : dari Hudzaifah, adalah Rasulullah
IJK وMNJO PaىJS bila hendak tidur mengucapkan
ﺣﻴﹶﺎ ﻭ ﹶﺃ ﺕ
 ﻮ ﻣ ﻢ ﹶﺃ ﻬ ﻚ ﺍﻟﱠﻠ
 ﻤ ﺳ ﺑﹺﺎ
“Dengan menyebut namaMu ya, Allah aku mati dan hidup”.254

249

Dengan pujian yang pantas bagi Allah atau dengan attahiyatul lillahi dst. (Tuhfatul Ahwadzi, 2471)
Karena shalawat adalah perantara ikatan kecintaan kepada Nabi dan perantara ibadah serta ma’rifah. (Aunul
Ma’bud, 3/223)
251
Yakni meminta perkara dunia dan ahirat yang diperbolehkan. HR.Abu Dawud (1481) dan Tirmidzi (3476)
252
HR.Muslim. (405) Abul 'Aliyah berkata,"Shalawat Allah kepada nabiNya bermakna sanjungan Allah
kepadanya dan shalawat dari para malikat dan mahluk lainnya berarti permintaan mereka tambahan sanjungan
dari Allah untuk beliau shallallahu 'alahi wa sallam. (Shifat Nabi, Al Allamah Al Albany, 165)
250

لu artinya adalah pengikut Nabi Shallallahu 'alahi wa sallam yang beriman sebagaimana makna firman Allah
yang artinya,"Pada hari kiamat dikatakan,
ب
ِ  َ^َاWْ  [ اw
َ ن َأ
َ ْ`O
َ ْqِ ل
َ ُ`ا ءَاJ
ِ َْأد
"Masukkanlah ali (pengikut) fir'aun ke dalam siksa yang pedih"{Ghafir : 46}. ركa»d bermakna kebaikan yang
banyak, terus-menerus, dan mengalir yang meliputi berkah amalan dan akibatnya. [»Nms artinya zat yang yang
memuji dan dipuji, memuji hamba-hambaNya yang taat dan dipuji atas sifat-sifatNya yang sempurna dan
kenikmataNya yang banyak [»N²f artinya zat yang memiliki keagungan dan kekuasaan yang sempurna. (Syarah
Al Mumti', 3/235)
253
HR.Muslim (588) dari Abi Hurairah radhiallahu 'anhu. Hadits ini menunjukkan disunnahkan berlindung dari
empat perkara yang disebutkan di atas di antara tasyahud dan salam, menetapkan siksa dan (fitnah) pertanyaan
dalam kubur. Makna firnah kematian adalah fitnah di kubur atau fitnah (ujian) ketika hendak mati. Adapun
pengumpulan antara fitnah kehidupan, kematian, Dajjal, siksa kubur adalah penyebutan husus setelah
penyebutan umum. (Syarah Shahih Muslim, Imam Nawawi, 3/87)
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Bila bangun tidur mengucapkan :
ﺭ ﻮ ﺸ
 ﻨﻪ ﺍﻟ ﻴْﻭﹺﺇﹶﻟ ﺎﺗﻨﺎﺎ ﹶﺃﻣﺪ ﻣ ﻌ ﺑ ﺎﺎﻧﺣﻴ ﻱ ﹶﺃ
 ﺬ ﻪ ﺍﱠﻟ ﻟﱠﻠ ﺪ ﻤ ﺤ
 ﺍﹾﻟ
“Segala pujian milik Allah yang telah menghidupkanku dan mematikanku dan kepadaNyalah
aku kembali pada hari kiamat”.255
80. Mengucap “bismillah” sebelum makan.
Dari ‘Umar bin abi Salamah bahwa Nabi IJK وMNJO PaىJS berkata kepadanya :
ﻓﻘﺎﻝ ﱄ ﻳﺎ ﻏﻼﻡ ﺳﻢ ﺍﷲ ﻭﻛﻞ ﺑﻴﻤﻴﻨﻚ ﻭﻛﻞ ﳑﺎ ﻳﻠﻴﻚ
“Hai anak kecil, sebut nama Allah (bismillah). Makan dengan tangan kanan dan yang
terdekat denganmu”. Sejak saat itu begitulah cara makanku”.256
81. Diharamkan menyakiti dan mengganggu tetangga dan kaum muslimin. Dari Ibnu
‘Amr bahwa Nabi IJK وMNJO PaىJS berkata :
ﺍﳌﺴﻠﻢ ﻣﻦ ﺳﻠﻢ ﺍﳌﺴﻠﻤﻮﻥ ﻣﻦ ﻟﺴﺎﻧﻪ ﻭﻳﺪﻩ
”Muslim adalah orang yang tidak mengganggu kaum muslimin dengan ucapan dan
tangan”. 257
Bila kamu hendak masuk suatu rumah maka meminta ijin dan memberi salam sebelum
masuk. Allah berfirman :
ﺎﻠﻬ ﻫ ﻋﻠﹶﻰ ﹶﺃ ﻮﺍﺴﻠﱢﻤ
 ﺗﻭ ﻮﺍﺘ ﹾﺄﹺﻧﺴﺴ
 ﺗ ﻰﺣﺘ ﺗ ﹸﻜﻢﻮﺑﻴ ﺮ ﻴ ﺗﺎ ﹶﻏﻮﺑﻴ ﺧﻠﹸﻮﺍ ﺪ ﺗﻮﺍ ﹶﻻﻣﻨ ﻦ ﺀَﺍ ﻳﺎ ﺍﻟﱠﺬﻬﺎﹶﺃﻳﻳ
“ Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan
rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya.258
254

HR. Bukhari 11/113 dan Muslim 4/2083. Tidur dapat disebut kematian kecil karena tidak ada hubungan
antara ruh dan badan sedangkan hubungan ruh dengan badan hanya hubungan parsial dan seorang hamba yang
baik selalu memuji Allah dalam kondisi apa saja. (Bahjatun Nadhirin, Salim bin Ied alHilaly, 2/107).
255
HR. Bukhari (5953), Abu Dawud, 4/264 dan Ahmad 389 serta lihat Shahih Al Jami' 5/176
256

HR.Muttafaq ‘alaihi. Kebiasaan Rasulullah IJK وMNJO PaىJS makan dan minum dengan tangan kanan, hadits di
atas menunjukkan wajibnya makan dan minum dengan tangan kanan dan sebaliknya diharamkan makan dan
minum dengan tangan kiri, Rasulullah IJK وMNJO PaىJS menerangkan bahwa makan dan minum dengan tangan
kiri termasuk perbuatan setan dan meniru perbuatan setan diharamkan, untuk mengambil dan mempergunakan
hal-hal yang baik disunnahkan dengan tangan kanan seperti wudlu, mandi, memakai pakaian, sandal, sirwal,
khuf, masuk masjid, rumah, bercelak, memotong kuku. Menipis kumis, mencabut bulu ketiak, salam dalam
shalat, berjabat tangan, mengambil, memberi, mencium hajar aswad dan rukun yamani. Adapun untuk perkara
yang kotor seperti : masuk kamar kecil, cebok, buang ingus dan yang sejenisnya disunnahkan memakai tangan
kiri. Dalil hal tersebut adalah hadits Aisyah radhiallahu 'anha :Tangan Rasulullah IJK وMNJO PaىJS yang kanan
untuk yang suci dan makanan, dan tangan kirinya untuk kebalikannya dan kotoran”. HR.Abu Dawud dan
selainnya dengan sanad shahih. (Taudhihul Ahkam, 6/238)
257
Muttafaq ‘alaihi. Maknanya orang yang tidak menyakiti muslim lainnya dengan ucapan maupun perbuatan.
Disebutkan tangan secara husus karena sebagian besar perbuatan dengan tangan. Dan yang dimaksudkan adalah
muslim yang sempurna imannya tidak menyakiti muslim lain dengan ucapan dan perbuatannya, tidak
meniadakan keislaman orang yang tidak bersifar seperti ini. Selain itu kesempurnaan Islam dan muslim
berhubungan dengan sifat-sifat lainnya. Menghususkan penyebutan sifat tersebut hanyalah karena kebutuhan
mendesak saat disebutkan hadits. (Syarah Shahih Muslim, AlImam anNawawi, 1/201)
258
Disunnahkan minta ijin 3 kali bila ditolak maka pergi sebagaimana disebutkan dalam kitab Shahihaini dari
Abu Musa. Sebaiknya orang yang minta ijin masuk tidak menghadap rumah akan tetapi jadikan pintu rumah di

50

Dari seorang shahabat bahwa Rasulullah  ﺻﻠىﺎﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢbahwa Nabi ﺻﻠىﺎﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ
mengatakan kepada seorang pembantunya :
ﺍﺧﺮﺝ ﺇﱃ ﻫﺬﺍ ﻓﻌﻠﻤﻪ ﺍﻻﺳﺘﺌﺬﺍﻥ ﻓﻘﻞ ﻟﻪ ﻗﻞ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﺃﺃﺩﺧﻞ
“Pergilah ke tempat fulan, ajarkan kepada minta ijin masuk rumah dan katakan :
“Assalamu’alaikum, bolehkah aku masuk ?”259
Dari Abu Hurairah, Rasulullah  ﺻﻠىﺎﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢbersabda :  …ﺃﻓﺸﻮﺍ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺑﻴﻨﻜﻢSebarkan salam
diantara kalian”.260
82. Kamu harus berbuat jujur karena kejujuran mengantarkan kamu ke surga. Dari Ibnu
Mas’ud, Rasulullah  ﺻﻠىﺎﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢberkata :
ﺇﻥ ﺍﻟﺼﺪﻕ ﻳﻬﺪﻯ ﺇﱃ ﺍﻟﱪ ﻭﺇﻥ ﺍﻟﱪ ﻳﻬﺪﻯ ﺇﱃ ﺍﳉﻨﺔ ﻭﺇﻥ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻟﻴﺼﺪﻕ ﺣﱴ ﻳﻜﺘﺐ ﺻﺪﻳﻘﺎ ﻭﺇﻥ ﺍﻟﻜﺬﺏ ﻳﻬﺪﻯ ﺇﱃ ﺍﻟﻔﺠﻮﺭ ﻭﺇﻥ ﺍﻟﻔﺠﻮﺭ ﻳﻬﺪﻯ
ﺇﱃ ﺍﻟﻨﺎﺭ
“Sesungguhnya kejujuran menunjuki kepada kebaikan dan kebaikan menunjuki kepada
surga. Sesungguhnya kedustaan menunjuki kepada dosa dan dosa mengantarkan ke
neraka”. 261
83. Berbakti kepada orang tua. Sungguh Alloh Ta’ala memerintahkan berbuat baik
kepada orang tua:
ﺎﺎﻧﺣﺴ ﻳ ﹺﻦ ﹺﺇﺪ ﻟﺍﻭﺑﹺﺎﹾﻟﻮ ﻩ ﺎﻭﺍ ﺇﹺﻵ ﹺﺇﻳﺒﺪﻌ ﻚ ﹶﺃ ﱠﻻ ﺗ
 ﺑﺭ ﻰﻭﹶﻗﻀ
“Robmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan berbuat
baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya”.262
84. Janganlah meniru-niru/menyerupai263 orang-orang kafir. Rasulullah ﺻﻠىﺎﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ
bersabda : ﻣﻦ ﺗﺸﺒﻪ ﺑﻘﻮﻡ ﻓﻬﻮ ﻣﻨﻬﻢ
samping kanan atau kirinya untuk mencegah kemungkinan melihat aurat penghuni rumah. (lihat kitab
Shahihaini, Ibnu Katsir)
259
HR.Abu Dawud (5177)
260
HR. Muslim (54). Hadits selengkapnya adalah :
ﻻ ﺘﺩﺨﻠﻭﻥ ﺍﻝﺠﻨﺔ ﺤﺘﻰ ﺘﺅﻤﻨﻭﺍ ﻭﻻ ﺘﺅﻤﻨﻭﺍ ﺤﺘﻰ ﺘﺤﺎﺒﻭﺍ ﺃﻭﻻ ﺃﺩﻝﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﺸﻲﺀ ﺇﺫﺍ ﻓﻌﻠﺘﻤﻭﻩ ﺘﺤﺎﺒﺒﺘﻡ ﺃﻓﺸﻭﺍ ﺍﻝﺴﻼﻡ ﺒﻴﻨﻜﻡ
Kamu tidak akan masuk sorga sampai kamu beriman dan kamu tidak beriman sampai kamu saling mencintai.
Maukah aku tunjukkan pada suatu bila kamu melakukannya kamu saling mencintai ? Yakni, menyebarkan
salam di antara kamu”.
261
Muttafaq ‘alaihi.
262
alIsra’ :23
263
Petunjuk dan perbuatan orang-orang kafir yang mereka miliki, bukanlah jalan kebaikan bahkan jalan hidup
orang-orang rusak dan dungu. Mengikuti petunjuk orang-orang kafir berarti mengikuti nafsu mereka atau
menuju keikutsertaan yang mereka maukan. Dalam al Qur’an banyak disebutkan ayat yang melarang meniruniru kaum kafir. Diantara sikap yang dilarang syari’at untuk ditiru-tiru – maksudnya perbuatan atau aqidah
khusus mereka – adalah :
Dengki/hasad, aqidah kufar, cinta dunia, menyembunyikan ilmu, tidak beramal atau beramal tanpa ilmu,
menungkan orang-orang sholeh di atas manusia biasa,mengagungkan kubur ,erayakan ‘ied/hari raya kafir atau
selain ‘ied Islam (‘iedul fitri/adha),berpecah belah dan fanatisme golongan,mencukur jenggot dan menebalkan
kumis, memakai pantalon, maulid Nabi ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭ ﺳﻠﻢ, memoni rambut, memberi nama dengan nama-nama kafir
seperti Jhon, membiasakan berbahasa selain Arab,menghiasi masjid, puasa mutih, berlebihan dalam agama,
mengadakan bid’ah-bid’ah agama, dan bepergian mengunjungi kuburan-kuburan, membuat kubah masjid dan
lain-lain.
Oleh karena itu kita diperintahkan malakukan perbuatan atau ucapan Nabi dan shahabatnya walaupun apa yang
mereka lakukan terkadang tidak memberi manfaat. Disebabkan mencontoh mereka menimbulkan rasa cinta dan
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“Barangsiapa meniru-niru suatu kaum maka ia golongan dari mereka”.264
85. Memperbanyak mengingat Alloh Ta’ala karena dengan banyak mengingat Alloh
Ta’ala maka akan mendapatkan keberuntungan. Alloh Ta’ala berfirman :
ﻮ ﹶﻥﻠﺤﺗ ﹾﻔ ﻢ ﻌﱠﻠ ﹸﻜ ﺍ ﱠﻟﺜﲑﷲ ﹶﻛ
َ ﻭﺍ ﺍﺍ ﹾﺫ ﹸﻛﺮﻭ
“Dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya supaya kamu beruntung”.265
86. Do’a penutup majelis. Aisyah berkata : Adalah Rasulullah Rasulullah ﺻﻠىﺎﷲ ﻋﻠﻴﻪ
ﻭﺳﻠﻢjika telah duduk di satu majelis atau shalat berkata beberapa kalimat. Lalu Aisyah
menanyakan kalimat itu, maka Rasulullah  ﺻﻠىﺎﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢbersabda :Jika seseorang
berkata kebaikan maka menjadi penutup atasnya sampai hari kiamat dan bila
berbicara kejelekan maka dihapus dosanya dengan ucapan :
ﻚ
 ﻴﺏ ﹺﺇﹶﻟ
 ﻮ ﺗﻭﹶﺃ ﻙ ﺮ ﻔ ﻐ ﺘﺳ ﺖ ﹶﺃ
 ﻧﻪ ﹺﺇ ﱠﻻ ﹶﺃ ﺪ ﹶﺃ ﹾﻥ ﹶﻻ ﹺﺇﹶﻟ ﻬ ﺷ ﻙ ﹶﺃ ﺪ ﻤ ﺤ
 ﻭﹺﺑ ﻢ ﻬ ﻚ ﺍﻟﱠﻠ
 ﻧﺎﺒﺤﺳ
“Maha Suci Engkau ya, Allah dan dengan memujiMu aku bersaksi tiada sesembahan yang
berhak disembah selain Engkau aku meminta ampunanMu dan bertobat kepadaMu”.266
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menyatu hati kita dengan hati mereka. (Diringkas dari Iqtidlous shirothol mustaqim,Syaikhul Islam Ibnu
Taimiyah)
264
HR.Ahmad dari Ibni Umar radhiallahu 'anhu. Hadits hasan.
265
Yakni mengingat Allah Ta’ala dalam semua kondisi hingga masuk pasar pun nabi shallallahu alaihi wa
sallam menganjurkan berdoa dan mengingatNya. Mujahid berkata,”Seorang tidak disebut mengingat Allah
Ta’ala dengan banyak kecuali jika ia mengingat Allah Ta’ala ketika berdiri, duduk dan berbaring”. (Tafsir Ibnu
Katsir)
266
HR.Ashabus Sunan dan lihat Shahih Tirmidzi, telah diriwayatkan bahwa Aisyah mengatakan, "Tidaklah
Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam duduk, membaca dan shalat kecuali menutupnya dengan do'a
ini".(HR.Nasai dalam Amal Yaum wal Lailah no. 308, Ahmad 6/77 dan dishahihkan DR. Fariq Hamadah dalam
Tahqiq Amal Yaum wal Lailah, hal. 273)
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